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ATA DA 71" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às nove horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, 
Ambrósio Pinto e Pastor George, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente , Deputada Maria Olívia , 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Pastor George, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da comissão. A Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 1.990/2002, no 1 o turno, e comunica 
que foi designado o Deputado Ambrósio Pinto para relatar a matéria. 
Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Pastor Geroge, em que solicita a 
realização de audiência pública na cidade de Juiz de Fora, para 
debater questões ligadas à política de desenvolvimento do ecoturismo 
regional e do turismo sustentável. 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, 10 de abril de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Pastor George- Ambrósio Pinto. 

ATA DA 86" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton 
e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara 
aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, do Regimento 
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por 
aprovada, sendo ela subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que a reumao se destina a 
debater, com convidados, o Projeto de Lei n° 1 .337/2000, do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, que proíbe o uso e a comercialização de 
produtos à base de amianto no Estado. Com a palavra, o Presidente 
faz a leitura do relatório da visita técnica feita por esta Comissão à 
Mineração Rio Verde. Nesse momento, comparecem à reunião os 
Deputados Fábio Avelar e Miguel Martini. Passa-se à 3• Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Agostinho Silveira em que solicita realizar 
reunião para debater com convidados a possibilidade de reabertura da 
pesca predatória nos rios de Minas Gerais. A seguir, o Presidente tece 
considerações iniciais e informa que serão ouvidos na reunião a Sra. 
Jandira Maciel, Coordenadora de Saúde do Trabalho, os Srs. 
Guilherme Ribeiro Câmara, da Câmara Técnica de Saúde do 
Trabalhador do Conselho Estadual de Saúde, e Odair Santos Júnior, 
da Câmara Técnica de Meio Ambiente, Saneamento e Saúde e 
Conselheiro Estadual de Saúde de Minas Gerais. Em seguida, 
concede a palavra ao Deputado Miguel Martini, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Aberto o debate, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas 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, 12 de abril de 2002. 
José Milton, Presidente. 
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ATA DA 234• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/4/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Wanderley 

Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 

(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
verificação de quórum; existência de número regimental para 
discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em turno único, do 
Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.048; emissão de parecer pelo 
relator; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do 
Veto Total à Proposição de Lei no 15.050; emissão de parecer pelo 
relator; discurso do Deputado Ermano Batista; questão de ordem; 
chamada para recomposição do número regimental; existência de 
quórum para discussão; questão de ordem; discurso do Deputado 
Sargento Rodrigues; questão de ordem; chamada para recomposição 
de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - 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 
Andrade - 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 -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kurnaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
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Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio}- Às 9h15min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 

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

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

Presidência, nos ternos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a votação, mas o há para a discussão 
da matéria constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 

Proposição de Lei n° 15.048, que dispõe sobre o pagamento de 
débitos decorrentes de propriedade de veículo automotor. A Comissão 
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Foi designado relator da 
matéria o Deputado Mauro Lobo. Com a palavra, o Deputado Mauro 
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Lobo, para emitir o seu parecer. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.048 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 261/2002, o Governador do Estado 
apresentou veto parcial à Proposição de Lei no 15.048, que dispõe 
sobre o pagamento de débitos decorrentes da propriedade de veículo 
automotor. 

Tendo em vista que a Comissão Especial perdeu o prazo para emitir 
parecer sobre a matéria, o veto governamental foi encaminhado ao 
Plenário para inclusão em ordem do dia, nos termos do art. 222, § 3°, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto incide apenas sobre dois dispositivos da proposição de lei em 

tela: o art. 1 o e o parágrafo único do art. 2°. 
Os dispositivos vetados se referem à remissão total e genérica de 

créditos tributários relativos ao valor principal do IPVA não recolhido 
nos exercícios de 1997 a 1999. 

O argumento principal contido nas razões do veto é que os 
dispositivos importam em renúncia de receita que não está 
acompanhada das medidas de recomposição e de estudo do impacto 
financeiro e orçamentário exigidas pela Lei Complementar Federal no 
101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Importa salientar, todavia, que a própria taxa de licenciamento de 
veículos criada em dezembro de 2001 e que já vem sendo cobrada, 
constituindo fonte de receita tributária nova para o Estado, é por 
demais suficiente para recompor a perda de receita tributária 
resultante dos valores dos créditos tributários do IPVA remitidos na 
forma dos dispositivos legais vetados. 

Desta forma, entendemos que não há forte impacto negativo no 
orçamento do Estado, devendo ser lembrado ainda que os créditos 
tributários do IPVA relativos ao exercício financeiro de 1997 já se 
encontram praticamente prescritos, não sendo viável sua cobrança 
administrativa ou judicial. Quanto aos créditos tributários do referido 
imposto relativos aos exercícios financeiros de 1998 e 1999, deve ser 
sublinhado que sua remissão decorre da própria inviabilidade 
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operacional de sua cobrança pelo Estado, que não ocorreu até 
agora. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do veto parcial à 

Proposição de Lei no 15.048. 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 

15.050, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. A Comissão 
Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Designado como relator 
em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou o prazo 
regimental para emitir parecer. Com a palavra, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva para emitir seu parecer. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.050 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 267/2002, o Governador do Estado 

apresentou veto total à Proposição de Lei no 15.050, que 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 para elas 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial e dá outras providências. 

Tendo em vista que a Comissão Especial perdeu o prazo para emitir 
parecer sobre a matéria, o veto governamental foi encaminhado ao 
Plenário para inclusão em ordem do dia, nos termos do art. 22, § 3°, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição de lei vetada cuidou de implantar o novo Programa 

Micro Geraes e resultou do Projeto de Lei no 1 .512/2001, do Deputado 
Chico Rafael. 

Nas razões do veto, o Governador do Estado informa que 
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .936/2002, 
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que institui nova versão do Programa Micro Geraes, daí por que a 
proposição de lei não deve prosperar, em face de sua 
incompatibilidade com o novo projeto de lei do Poder Executivo, 
destinado a dar tratamento tributário diferenciado às microempresas e 
às empresas de pequeno porte. 

Sob o prisma do interesse público, as razões do veto sublinham que 
a desoneração da carga tributária contida na proposição de lei vetada 
é muito mais ampla, adotando-se redutores maiores e ampliando-se 
as faixas de enquadramento das microempresas e das empresas de 
pequeno porte. 

Outro argumento, utilizado nas razões do veto, que merece ser 
destacado é o relativo à elevação do limite de receita bruta anual para 
o enquadramento da microempresa, ampliado de R$98.000,00 para 
R$277.598,80, o que supera em 131 ,33% o limite previsto na 
legislação federal do SIMPLES, que é de R$120.000,00. 

Segundo as razões do veto, o interesse público presente na 
atividade arrecadatória seria prejudicado pelo regime de destaque do 
crédito integral por todos os contribuintes optantes pelo Micro Geraes, 
inclusive os varejistas, restabelecendo-se antigo dispositivo legal que 
havia sido revogado, o que tornaria impossível o controle efetivo dos 
créditos apropriados pelos contribuintes inscritos no regime normal de 
apuração. 

Consoante as razões expendidas no veto governamental, as 
medidas contidas na proposição que excluem a metodologia de 
equalização entre as alíquotas internas e as interestaduais constituem 
fator de inibição à proteção da economia mineira, restringindo a 
instalação de novas indústrias no Estado e mesmo o crescimento das 
já instaladas, em razão de condições desiguais de concorrência com a 
alíquota interestadual. 

Entende o Poder Executivo Estadual que o regime atual de 
apuração para as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
disciplinado na Lei no 13.437, de 1999, representa a evolução e o 
aperfeiçoamento dos dois regimes antes vigentes, incorporando os 
benefícios e as vantagens de cada qual, corrigindo-se as imperfeições 
constatadas. Acrescenta que não é possível simplesmente retornar ao 
modelo tributário instituído pela Lei n° 10.992, de 1992, que vigorou 
até o exercício de 1997. 
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Alega ainda que a proposição esbarra na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, por conceder benefício fiscal sem as 
medidas estabelecidas no art. 14, inciso 11, da Lei Complementar 
Federal no 101, de 4/5/2000. 

Entendemos que o veto não deve prosperar, em face das seguintes 
razões: 

Em primeiro lugar, o projeto de lei encaminhado pelo Governador do 
Estado não atende à aspiração maior das microempresas e das 
empresas de pequeno porte, traduzida em inúmeros debates 
realizados nesta Casa e no interior, sobretudo quanto ao diferencial de 
alíquota cobrado pela aquisição de mercadorias em outros Estados, 
mantido no projeto de lei do Executivo, e quanto aos valores das 
faixas de classificação daquelas empresas. 

A proposição vetada resgata o tratamento tributário anterior, previsto 
na Lei n° 12.708, de 1997, que introduziu a primeira versão do Micro 
Geraes, beneficiando o contribuinte mineiro que adquirir mercadoria 
fora do Estado em face da sistemática de apuração do ICMS, 
tornando o setor mais competitivo, uma vez que a aquisição de sua 
mercadoria era tributada com base na alíquota interestadual de 12% 
ou 7%, conforme a região, enquanto a alíquota interna genérica do 
ICMS em Minas é de 18%. 

Por força da Lei no 13.437, de 1997, que a proposição vetada revoga 
expressamente, as compras efetuadas fora do Estado pelas empresas 
optantes pelo Micro Geraes são tributadas pelo diferencial de 
alíquotas, ou seja, pela diferença entre a alíquota interestadual 
aplicável e a alíquota interna, normalmente, 6% de diferencial pelas 
compras realizadas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o que 
tem provocado protesto generalizado das microempresas e das 
empresas de pequeno porte que são obrigadas a adquirir produtos 
fora do Estado, em razão da insuficiência do parque industrial mineiro 
e do fator preço. 

Em segundo lugar, não há falar-se em renúncia de receita tributária, 
não prosperando o argumento de que a proposição de lei vetada 
esbarra no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4/5/2000, 
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A estrutura prevista no novo Programa Micro Geraes, 
consubstanciada na proposição vetada, possibilita o pagamento do 
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ICMS em todas as faixas de classificação. Não há renúncia de 
receita, e, sim, o tratamento tributário diferenciado estabelecido no art. 
179 da Constituição Federal. A lei infraconstitucional, no caso, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, não pode restringir o alcance da norma 
contida na Lei Maior, que se encontra no topo da pirâmide da 
hierarquia das leis. O tratamento tributário a microempresas e 
empresas de pequeno porte não se traduz em renúncia de receita. Ao 
contrário, visa cumprir mandamento constitucional. 

Quanto às faixas de classificação dessas empresas, importa 
assinalar que os valores definidos na proposição vetada estão em 
sintonia com os definidos no Estatuto Federal das Micro e Pequenas 
Empresas, aprovado pela Lei Federal no 9.841, de 1999. 

Por outro lado, no Estado de Minas Gerais, o ICMS não foi 
absorvido pelo SIMPLES federal, criado pela Lei n° 9.137, de 1996, 
uma vez que dependeria de convênio a ser celebrado entre o Estado 
e a União. Desta forma, o modelo a ser adotado é o previsto no 
Estatuto Federal das Micro e Pequenas Empresas, e não, no 
Programa SIMPLES, pelo que, também sob esse prisma, o veto 
governamental não deve prosperar. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do veto total à 

Proposição de Lei no 15.050. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Participamos efetivamente, desde 

o início, da ampla discussão promovida nesta Casa, particularmente 
quando instituímos uma Comissão Especial para buscar soluções em 
todo o Estado de Minas Gerais. Das várias audiências de que 
participamos em todo o Estado, trouxemos as mais tristes 
recordações de microempresários e de pequenos empresários. 

Com todo o respeito que temos pelo Governador do Estado, 
entendemos que esse parecer faz com que a sua decisão seja 
rejeitada por unanimidade nesta Casa, uma vez que já tivemos um 
pleito da mesma grandeza quando discutimos esse projeto de lei do 
Deputado Chico Rafael. 

Conclamo todos os Deputados a nos acompanhar nesse relatório, 
pois estaremos restabelecendo a aspiração dos microempresários. 
Daremos a todos a garantia da continuação do seu trabalho, nos seus 
pequenos afazeres, nas suas pequenas empresas e microempresas, 
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para o desenvolvimento do nosso Estado. 

São essas as nossas razões. Temos certeza de que a Assembléia 
Legislativa, mais uma vez, dará uma demonstração de estar voltada 
ao bem comum. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, precisamos de 26 

Deputados para discutir e de 40 Deputados para votar; para derrubar 
veto, são necessários 50 Deputados. Solicito a V. Exa. que faça a 
chamada para recomposição de quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados, 
havendo mais 12 em comissões, perfazendo o total de 26 Deputados. 
Portanto, há número para a continuação dos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de 

orientar os nossos companheiros das galerias que estão interessados 
nos vetos. Sentimos aqui embaixo que não está havendo acordo para 
a votação deles. Entendemos também que há um trabalho muito 
grande, hoje, para a derrubada de vários vetos. Orientaria os 
senhores, sindicalistas, pessoas que têm interesses nos vetos, para 
que peçam aos Deputados a presença no Plenário. Não peçam o voto 
"sim" nem o "não". Isso foi feito pelo pessoal do IPSEMG. "Deputado, 
o senhor pode comparecer ao Plenário em que dia? Terça-feira? 
Podemos ter a sua palavra? Então, na terça-feira, em tal horário." Do 
contrário, acontecerá isto que ocorre. Vocês vêm com uma 
expectativa, e sentimos aqui embaixo que não há clima. 

Falei com alguns companheiros, aqui na porta, que o veto mantido 
ao projeto do Deputado João Leite, ontem, deu a impressão- e o João 
também achou isso - de uma coisa muito pessoal, com ele. Aí, a 
Oposição não quer saber de votar. Acho que devemos votar contra ou 
a favor. Devemos votar. O próprio Deputado João Leite pode não 
levar a coisa para o lado pessoal. Expliquei ontem que, quando o 
Deputado João Leite votou contra o projeto dos bingos - que traria 
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para Minas Gerais uma receita da ordem de R$2.000.000,00 por 
mês, tirando de Brasília a fiscalização, o ordenamento, a arrecadação 
dos bingos e trazendo-a para Minas Gerais -, o fez por ser evangélico 
e por ter a sua proposta. Isso não estava na sua programação. 
Respeitei isso e não levei o negócio para o lado pessoal. Ontem, tive 
o prazer de ser um dos 17 votos favoráveis ao seu projeto, porque é 
bom. Mas acho que não se pode levar isso para o lado pessoal. 

Acho que devemos ter esse trabalho de encher as galerias. Fico 
tentando entender. Lembrarei o saudoso Kafunga, quando dizia que 
só queria entender por que o errado era o certo. Por que, Sr. 
Presidente? Se a Assembléia votou o projeto, se a Assembléia 
aprovou um projeto, na sua maioria, como teremos duas caras? Na 
hora de votar aqui um veto, não vamos derrubar o veto? O que faz 
mudar a cabeça dos Deputados? O que faz mudar o voto dos 
Deputados - se o voto é aberto, é de um jeito; se é secreto, é de outro 
jeito? Então, acho que esse trabalho olho no olho dos sindicalistas, 
das pessoas interessadas nesses vetos tem que acontecer aqui. À 
tarde, Sr. Presidente, devemos votar alguma coisa ou não? Faço esta 
pergunta a V. Exa. 

Cabe, agora, fazer esse trabalho com cada um dos Deputados, em 
cada um dos gabinetes, olhando cara a cara, olho no olho, 
perguntando: "Deputado, posso acreditar que o senhor virá votar?". 

Amanhã, estarei viajando à região de Viçosa, compromisso 
anteriormente assumido, e não poderei estar presente. Na sexta-feira, 
também não. Estarei de volta no domingo, que passarei com minha 
família. Entendo, então, que é difícil haver a aprovação de alguma 
coisa amanhã. Na parte da tarde, pode acontecer a votação, que 
também depende do trabalho dos colegas que estão nas galerias. 

Sr. Presidente, gostaria, ainda, de dizer que está aqui o Deputado 
Durval Ângelo, sem gravata, nessa altura do campeonato. Ele 
esculhambou esta Casa, esculhambou. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Ermano 
Batista. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta 
oportunidade não poderia deixar de manifestar um protesto e também 
um elogio. Protesto contra o comportamento de S. Exa. o Governador 
do Estado, que, contrariando a vontade unânime desta Casa, tenta 
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Felizmente, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, designado por V. Exa. 
para emitir parecer sobre tão esdrúxulo comportamento, houve por 
bem, com explicações plausíveis, demonstrar à sociedade o equívoco 
cometido por S. Exa. o Governador do Estado, ao vetar essa matéria. 

Trata-se, sem dúvida, de um procedimento altamente censurável, de 
alguém que procede de forma a sucatear o Estado de Minas Gerais. 
Veja V. Exa. que ele apregoa aos quatro ventos que tem procedido de 
forma a sanear a economia do Estado; no entanto, fecha o balanço de 
2001 com um déficit primário de R$1.300.000.000,00. A dívida 
flutuante, que, no início de seu Governo, era da ordem de 
R$3.000.000.000,00, foi acrescida de quase R$4.000.000.000,00, e 
hoje é de R$7.300.000.000,00. Também quanto aos recursos que vão 
para o caixa único e que devem ser remetidos às empresas públicas, 
às autarquias e aos fundos, houve sonegação. Somente na área de 
saúde, quase R$500.000.000,00 não foram repassados, o que 
significa um total de quase R$2.640.000.000,00 que entraram no caixa 
único e evaporaram, deixando de cumprir sua finalidade. 

Não obstante esse descaso e esse desmando, vem o Governador, 
agora, vetar um projeto da natureza do Micro Geraes, que tem por 
objetivo estimular a economia e estabelecer um ponto de partida para 
o crescimento deste Estado estagnado, foi criado a partir da vontade 
unânime desta Casa, depois de um processo bem trabalhado e 
engendrado, com a participação competente de vários parlamentares, 
que se empenharam na construção dessa matéria, que, ao final, 
representou a vontade de 77 Deputados. Agora, Presidente, uma 
vontade única quer se sobrepor a 77 vontades, que representam os 
18 milhões de habitantes do Estado de Minas Gerais. Isso é 
prepotência, além de ser uma falta de responsabilidade. 

Há Estados que, em atendimento ao interesse social, entram no 
empreendimento, caminhando junto com o pequeno empresário e com 
o microempresário, saindo no momento em que a jornada deslancha e 
deixando-os caminhar na direção do progresso e do desenvolvimento. 
Há outros que estabelecem a postergação de ICMS ao longo de três, 
quatro ou cinco anos para aqueles que desejam montar o seu trabalho 
e estabelecer a sua fonte de economia. Mas o Estado de Minas 
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Gerais é bastante diferente. O Governador quer afogar essas 
iniciativas e impedir que os pequenos também participem do processo 
econômico. Isso é uma pílula que esta Casa não pode deglutir. 
Precisamos nos insurgir contra esse comportamento, que é contrário 
aos interesses do Estado, que precisa retomar o processo de 
desenvolvimento e recomeçar a trabalhar na direção do crescimento. 

Sr. Presidente, o Sr. Governador merece ser energicamente 
censurado pela série de vetos que opôs a proposições de lei 
originadas de projetos de lei desta Casa durante o ano 2001. 
Prejudica o funcionário público quando opõe veto à Proposição de Lei 
n° 15.052, que institui gratificação-saúde para o servidor do quadro 
especial da Secretaria de Saúde. 

Entendo, Sr. Presidente, que funcionário público não pode ser 
tratado apenas como prioridade de Governo, tem de ser encarado 
como estrutura do poder, como estrutura do Governo. Se essa 
estrutura for abalada, com certeza, o corpo claudicará. 

S. Exa., ao opor veto, a proposição de lei de interesse do pessoal do 
IPSEMG, como fez com outros setores governamentais, está, sem 
dúvida alguma, estabelecendo um processo de definhamento da 
estrutura de Governo, que é embasada no servidor público do Estado 
de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, quando ele opôs veto àquela proposição de lei que 
criava recursos para a implementação do esporte, atendendo à 
juventude de Minas Gerais, o Sr. Governador foi demasiadamente 
insensível prejudicando o Estado, prejudicando a sua população, 
sobretudo a população do futuro, essa juventude esplendorosa que o 
Estado de Minas tem. 

Sr. Presidente, o Governador opõe veto total à proposição de lei que 
determina às instituições bancárias, detentoras dos maiores lucros da 
economia nacional, que ofereçam instalações sanitárias, um mínimo 
de conforto para aqueles que ficam de castigo em razão da precária 
estrutura dessas instituições, a fim de dar mais lucro para seus 
proprietários. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero elogiar V. Exa. pela 
lucidez do seu discurso. Temos a responsabilidade de mostrar para a 
sociedade mineira os desmandos, o descontrole, a irresponsabilidade, 
a insensibilidade, a incompetência gerencial administrativa desse 
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Governo. 

Aliás, neste momento, nem sei se temos Governador, porque ontem 
o Estado ficou abandonado. Ele está abandonado 
administrativamente, desde que esse Governo começou. O 
Governador Itamar Franco nunca governou. Dizem até que ele saiu de 
férias, mas férias são só para quem trabalha. Depois de trabalhar 
você se cansa e precisa descansar, mas ele não trabalha, está 
fazendo turismo pelo Brasil afora. Vive no Hotel Glória. Até já sugeri 
que ele fizesse uma visita ao Palácio da Guanabara, que é pertinho, 
para aprender com o Governador Garotinho do Rio de Janeiro. Se ele 
quiser uma audiência para aprender com o Garotinho, a gente marca. 

Mas não podemos concordar com tudo isso que V. Exa. está 
dizendo. Outro dia disse da tribuna que não sabia qual critério ele usa 
para vetar, mas veta tudo. Mas ele veta tudo, porque não acompanha 
nada, não tem informação sobre nada. A impressão que dá é que 
colocam na mesa dele, e ele vai assinando. É isso que estamos 
vendo, porque quase todos os vetos que opôs prejudicarão a 
sociedade mineira. 

V. Exa. se referia ao Micro Geraes, por exemplo. Ele não só 
diminuiu o número de microempresas e pequenas empresas em 
Minas Gerais, como também foi responsável por atrofiar aquelas que 
estavam tentando sobreviver, não só cobrando mais impostos, mas 
inibindo a comercialização dessas empresas. O FUNDESE, que 
criamos no bom Micro Geraes, que foi o primeiro, arrecadou, em uma 
parte de 1998, R$30.000.000,00. E essa quantia foi creditada no 
FUNDESE. E para que é esse dinheiro? Para capital de giro, para 
aparelhar as empresas, treinar os funcionários, a fim de que essa 
empresa cresça e se desenvolva. E precisa do suporte do Estado. 

Em 1999, a receita aumentou para R$48.000.000,00, mas apenas 
R$22.000.000,00 foram creditados no FUNDESE. Os outros sumiram, 
não sabemos onde estão. O Governador tem de dar conta de 
R$25.631.000,00, de 1999. Em 2000, cresceu ainda mais. E não é 
dinheiro do Estado porque a lei foi muito clara. E o microempresário e 
o pequeno empresário podem optar. Em vez de pagar uma parcela, o 
dinheiro vai todo para o FUNDESE, que tem o objetivo de gerar 
crescimento e desenvolvimento. 

Em 2000, foram R$56.000.000,00 arrecadados dos 
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microempresários e pequenos empresanos. Apenas 
R$33.000.000,00 foram para o FUNDESE, R$23.000.000,00 foram 
desviados. Em 2001, R$61.509.000,00; apenas R$24.000.000,00 
foram para o GERAMINAS; R$37.000.000,00 desviados. No total, 
deveria haver, no FUNDESE, R$197.585.753,64, mas existem apenas 
R$111.098.787, 12, ou seja, esse Governo, antes de sair, tem de 
devolver para o microempresário e pequeno empresário, que é para o 
FUNDESE, também batizado de GERAMINAS, R$91.691.896,79. 

Sabe o que o Governador fez, Deputado Ermano Batista? Pegou 
esse dinheiro e criou outro programa, dizendo que ele está 
emprestando. E um dinheiro que não é dele, mas do microempresário 
e do pequeno empresário. Falaremos da tribuna depois, mas cada 
empresa gera de três a cinco empregos. E veja V. Exa. que estamos 
falando de quase 250 mil empresas, o que significa mais de 1 milhão 
de empregos. 

É lamentável que Minas tenha que conviver com uma situação como 
essa. Espero, realmente, que esta Casa mostre a sua independência 
e derrote mais esse veto, que vem prejudicar o povo de Minas Gerais, 
especialmente aqueles que esperam por um emprego. Sei que V. Exa. 
deve receber diariamente diversos pedidos de emprego e que, como 
Deputado, não tem como atender. A forma de fazê-lo seria votando 
isso aqui, porque aí geramos condições de o Estado se desenvolver e 
os empregos serem gerados. Obrigado pelo aparte, continuaremos a 
discutir depois. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Deputado, primeiro 
quero falar sobre o Garotinho, de quem o Deputado Miguel Martini 
sempre dá exemplos. Hoje ele pede que o Governador Itamar Franco 
procure o Garotinho para ter aula com ele. Em primeiro lugar, o 
Garotinho tem que estudar muito, tem que fazer mestrado, doutorado 
para aprender o que é governo. Assim que ele acabar de sair do 
governo, estou vendo a manchete no jornal "O Globo", em que o 
Garotinho, no seu último ato, saindo do governo, pede aposentadoria 
de R$9.600,00 por mês, por três anos de trabalho no Governo do 
Estado. Gostaria até de saber a opinião do Deputado Miguel Martini 
sobre um Governador com 41 anos ... Está aqui: "Aos 41 anos, 
Garotinho se dá pensão vitalícia de R$9.600,00. A repercussão o leva 
a prometer recuo". Quer dizer, acho que esse não é o Governador, o 
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homem público que serve de exemplo em nenhum lugar deste 
País. Um homem que trabalha três anos, tem 41 anos de idade e 
requer uma aposentadoria do Governo do Estado de R$9.600,00, uma 
pensão vitalícia. Acho também que o Rio não serve de exemplo para o 
nosso País, devido à insegurança que lá existe, as guerras de favelas 
e tudo que é feito. 

Quero dizer ao nobre Deputado Ermano Batista, que se pronuncia 
muito bem, a sua eloqüência é um exemplo para esta Casa, a forma 
bem-colocada das suas palavras sobre os desmandos das coisas 
ocorridas no Estado de Minas Gerais. Primeiro, o Deputado pertence 
a um partido que recentemente estava no governo, o PSDB. Lá, 
negociaram mal uma dívida com a União, deixando o Estado com um 
comprometimento de R$1.040.000.000,00 anual com o Governo 
Federal. Q Governador Itamar Franco, nos seus primeiros três anos, 
só com a União, pagou mais de R$3.000.000,00 de uma dívida que 
não foi contraída neste Governo. Ela foi contraída nos governos 
anteriores, de um dos quais V. Exa. fez parte, como nobre Deputado 
que estava neste parlamento. Foram pagos mais de 
US$800.000.000,00 de comprometimento de governos anteriores, e 
no atual Governo não se contraiu sequer um centavo de dívida. São 
mais de R$5.000.000.000,00 de pagamento de dívidas. São 
R$5.000.000.000,00, que poderiam hoje estar sendo investidos na 
infra-estrutura, na saúde, na educação, melhorando ainda mais as 
condições de vida do povo mineiro. Isso não ocorre porque o Governo 
anterior negociou mal, e muito mal. Também no Governo anterior, 
houve a venda de algumas estatais. A CEMIG foi vendida por 
US$1.130.000.000,00, tendo o caixa do Governo passado aportado, o 
que não houve neste Governo. Além de deixar essa dívida imensa, 
ainda venderam uma estatal como a CEMIG e outras mais. 

O Governo a que V. Exa. pertenceu no passado, nos momentos 
críticos deste Estado, quando a nossa Polícia Militar estava em pé de 
guerra, estava ausente. Tivemos que nos reunir no gabinete da 
Presidência para saber qual providência seria tomada, porque o nosso 
Governador estava ausente. Quando o Sul de Minas se afogava nas 
enchentes, o Governo de V. Exa. também estava ausente do Estado 
de Minas Gerais, estava sempre ausente nos momentos críticos. Ele 
estava sempre ausente, e o Vice-Governador determinava... O 
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Governador do Estado, naquela época, não sabia qual era a 
posição que o Vice-Governador tomaria em determinados rnornentos, 
tal era a sua omissão administrativa. Então, acho que, se um 
Governador está ausente do Estado, do País, em outro Estado, ele 
não está ausente administrativamente. A sua administração, os seus 
Secretários têm comandado muito bem o Governo do Estado. 

Vejo isso até com uma certa ironia, ou seja, quando V. Exa. fala do 
funcionalismo público. O Governador de Minas tem procurado, com 
sacrifício, pagando uma dívida que não é sua, uma dívida contraída 
por Governos anteriores, fazer alguns acertos no funcionalismo 
público; tem procurado valorizar, na medida do possível, aquele 
patrimônio maior do Estado, os seus recursos humanos. Só não o faz 
da melhor forma, só não dá os aumentos necessários, aumentos 
esses acumulados há mais de sete anos sem que o funcionalismo os 
receba, que precisam ser corrigidos ao longo do tempo, por falta de 
recursos financeiros, por falta de caixa. Se ele o tivesse, faria e faria 
muito bem. 

Quero agradecer o aparte do nobre Deputado e dizer que o 
Governador está sempre presente no nosso Estado e tem corrigido os 
desmandos ao longo do tempo. Se hoje não estivesse aqui, se não 
fosse o Governador do Estado, não teríamos tido a oportunidade de 
votar o projeto do IPSEMG, porque ele deveria ter sido privatizado, o 
que era proposta do Governo de V. Exa. 

Vamos fazer, na medida do possível, o que for viável para a 
valorização do servidor público. Ontem mesmo, contrariando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que foi votada e aprovada pelo Governo de 
V. Exa., o PSDB, o Governador nos autorizou a derrubar o veto, 
atendendo ao pedido de aumento desejado pelo IPSEMG. O 
funcionalismo não tem tido o aumento desejado devido à lei que foi 
imposta pelo Governo do PSDB, em nível nacional. A lei foi aprovada 
a mando do Presidente da República, que é do PSDB. É preciso 
sabermos, primeiramente, o que o Governo Federal, do PSDB, tem 
feito, para, depois, cobrarmos do Governo do Estado de Minas Gerais. 
Algumas distorções do funcionalismo têm sido corrigidas na medida 
do possível. Muitas ainda terão de ser corrigidas. Se o Governador 
dobrar o salário do funcionalismo, ainda assim será pouco. É preciso 
corrigir as distorções ao longo do tempo. Muito obrigado. 

'---------0---------' 
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O Deputado Ermano Batista - Deputado, quando V. Exa. falava, 

vi o Deputado Miguel Martini se levantar do seu assento e dirigir-se ao 
microfone de apartes. Quero dizer ao Deputado Miguel Martini que me 
permito negar-lhe o aparte neste momento, porque não pretendo 
permitir que os meus curtos minutos sejam transformados numa 
pugna envolvendo apologias, seja do Governo Garotinho, seja do 
Governo Itamar. 

Estamos discutindo questões de alto alcance, problemas estruturais. 
O Deputado Antônio Andrade diz que o funcionalismo público do 
Estado de Minas Gerais tem sido atendido de forma satisfatória. Mas 
eu não enxergo essa realidade. O que vejo é o tratamento desigual, 
até separando-o em castas, propiciando condições de esquentar 
determinados ambientes, com um funcionário extraído de outra 
repartição ganhando muito, porque exerce um cargo de confiança. (-
Palmas.) Isso prejudica aquele que pratica o mesmo trabalho. Vejo 
nisso uma injustiça. 

O Deputado Antônio Andrade é extremamente competente. Ele é um 
Deputado que consegue defender o indefensável, extrair doçura da 
amargura, arrancar mel de espinheiro. Deputado Miguel Martini, V. 
Exa. foi muito claro quando disse que o Estado está desgovernado. 
Essa é a grande realidade. Não adianta fugirmos. Não sou oposição 
por oposição. Sou extremamente racional. Duas coisas me movem, e 
meu comportamento nesta Casa tem sido um atestado fiel disso: 
movo-me pela minha convicção e pela minha consciência. 

Se quiserem, têm de me convencer. Tenho disposição para me 
assentar à mesa e discutir, saindo dali convencido ou convencedor. 
Entendo que posso defender minha idéia com todo o ardor, com toda 
a bravura, com toda a coragem, mas não posso deixar de admitir que 
meu contendor pode ter um fio de razão. Temos que ter humildade 
para discutir e chegar a uma conclusão, e não vejo como defender a 
insanidade, a insensibilidade de um Governador de Estado que veta 
um procedimento desta Assembléia que proíbe as empresas 
concessionárias de serviço público de desligar o relógio do pobre 
infeliz num sábado ou num domingo, quando muitas vezes deixou de 
pagar sua conta porque é um funcionário público e não recebeu seu 
salário no dia certo. E esta Casa impõe a essas empresas a 
responsabilidade de não cortar a energia desses cidadãos num 
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sábado, num domingo ou num feriado, impedindo-o de ter alegria 
no fim de semana no seio de sua família. E esse Governador, 
insensivelmente, veta um procedimento dessa natureza, contrariando 
o pensamento de 77 Deputados que representam a população do 
Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou utilizar o tempo total, mas 
não poderia deixar de falar a respeito dos desmandos que ocorrem na 
área da educação. V. Exa. poderia dizer: "Mas V. Exa. está falando 
sobre o veto. Não pode fugir a essa questão, porque o Regimento 
Interno proíbe". Mas meus colegas Deputados entendem, e V. Exa. 
também, que o autor do veto é o Governador do Estado de Minas 
Gerais, e ninguém consegue definir uma obra sem traçar o perfil do 
seu autor. Por isso, ao falar em veto, obrigatoriamente tenho que falar 
sobre a personalidade, o caráter e os interesses que levaram o Sr. 
Itamar Franco a opor esses vetos. Vejam V. Exas. que esses vetos 
dizem respeito a interesses de grandes empresários porque afogar o 
microempresário é dar alento ao grande. Não autorizar as empresas 
concessionárias dos serviços a desligar o telefone, o relógio de luz ou 
o hidrômetro é atender ao interesse dos grandes. Vetar a 
obrigatoriedade de uma instituição bancária construir sanitários para 
os usuários de serviços é atender ao interesse de grandes. Num ano 
eleitoral, isso é extremamente sintomático. Precisamos acordar para 
essa realidade. 

Srs. Deputados, de vez em quando, as instituições do Governo 
Estadual impõem a certos profissionais determinados 
comportamentos incompatíveis com seus princípios e com sua 
capacidade de trabalho, propiciando resultados maldosos e 
malfazejos para a população de Minas Gerais. Vejam V. Exas. que, de 
vez em quando, eles causam ao funcionalismo até mesmo condições 
constrangedoras, como ocorreu recentemente, fato que passo a 
relatar. A imprensa veiculou uma notícia segundo a qual a Secretaria 
da Educação promoveu uma pesquisa entre os estudantes de uma 
escola da rede pública que constatou um quadro triste de 
desconhecimento dos motivos mais comezinhos da modernidade, 
particularmente daqueles ligados à ciência e à técnica. 

Na verdade, aquela pesquisa lembra alguém que, amargurado, se 
vê refletido no espelho, após lutas inglórias, sem sucesso. 
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Efetivamente, em linhas gerais, a realidade da educação encontra-
se presente nos descaminhos que a nossa sociedade enfrenta. 

São muitos aqueles que buscam, em vão, uma justificativa sensata e 
que levante alternativas para reverter esse estado de coisas. 

Em todos os diagnósticos sobre o quadro, encontramos fatores 
comuns, entre os quais a carência de profissionais de fato gabaritados 
e a implantação da malfadada escola plural, que trata o aluno como 
peça de mercado, que deve ser promovida a qualquer custo, com ou 
sem mérito, apenas para sanear os recursos oficiais. 

É evidente que tais fatores se entrelaçam para constituir essa 
vocação errônea e desastrosa da falsa cultura, mas vê-se que, no 
fundo, o principal elemento de desgaste do ensino é a sua 
desvalorização pelo Governo do Estado, que prefere usar muitas 
palavras, às vezes falaciosas, em vez de agir com determinismo, 
usando a vontade política. 

"A priori", temos de convir que o pessoal docente, mal remunerado, 
insatisfeito e, sobretudo, sem material didático básico para exercício 
de sua difícil missão, não pode, absolutamente trabalhar de forma 
ideal, donde começam a acontecer fenômenos negativos em série. 

Há, ainda, o fato de o Governo do Estado falar uma coisa, acenar 
com um tipo de gesto positivo e agir totalmente ao contrário. E não se 
constrói a verdade com mentiras, com engodos. 

Para suprir essa tremenda falha desmoronadora da infra-estrutura 
do ensino, criou-se, então, a irreverente escola plural, que antes de 
pensar na instrução propriamente dita, segura, eficiente, preocupa-se 
primeiro com o processo de promoção atabalhoada do estudante, 
ainda que não tenha assimilado a essência de cada série. Dessa 
forma, desprestigia-se o diploma, que se tornou um registro inócuo. 

Não será com inaugurações fajutas, eleitoreiras, sem razão de ser, 
que o descaso oficial continuará iludindo nosso povo. O efeito cascata 
da omissão governamental, por si mesrno, desmascara os 
expedientes daninhos contra a educação em nosso Estado. 

A comunidade está bem ciente do que acontece no âmbito das 
escolas da rede pública e não perdoará a administração negligente, 
utilizando-se dos devidos termos e da maneira apropriada. 

É de se elogiar, sim, a classe do magistério, que, lutando contra 
todos os fatores negativos, de desestímulo, ainda consegue 
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sobreviver a duras penas e com resultados que estão aí, à mostra. 

Para que surja uma nova geração de mestres habilitados, 
entusiasmados com a profissão, convictos, com dedicação exclusiva e 
de alto nível, propulsores de uma sociedade civilizada nos moldes da 
modernidade, é preciso que se trate o ensino e o profissional com 
respeito, seriedade. 

O Governador do Estado há de convir, em última análise, se tem 
sensibilidade para isso, que o professor é centro de equilíbrio de todo 
o processo educativo e, como tal, não deve ser tratado com 
promessas, mas com atos que vislumbrem uma valorização real da 
classe. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço a V. Exa.; 
apenas gostaria de fazer uma intervenção. O Deputado Antônio 
Andrade deveria ter permanecido no Plenário, pois para quem quer, o 
debate permanece. Estando ele ausente, fica chato fazermos o 
debate. 

De qualquer maneira, ele leu o jornal "O Globo" que diz que o 
Garotinho recebe. Tenho em minhas mãos o jornal "O Tempo", de 
Minas Gerais. Um jornal idôneo, que diz também: "Garotinho desiste 
de pensão de R$9.600,00". Quem ler a matéria vai perceber que a 
Constituição do Rio de Janeiro, como também as dos outros Estados, 
prevê essa aposentadoria. Leonel Brizola, Marcello Alencar, todos os 
ex-Governadores recebem. Garotinho também teria direito. Aliás, tem 
o direito, porque trabalhou. O Itamar Franco é que não tem. Estou 
certo de que, quando terminar seu mandato, ele vai abrir mão da 
aposentadoria de Governador, porque não trabalhou. Só pode 
aposentar-se quem trabalha.(- Palmas.) 

Digo tudo isso apenas para restaurar a verdade. Obrigado, 
Deputado Ermano Batista, pelo aparte. Depois, ao discutir, terei a 
oportunidade de falar outras coisas. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira está lembrando aqui que o 
Governador, por acaso, foi Presidente da República - e só por acaso, 
mesmo, poderia ser Presidente da República-, ficando um ano e meio 
ou dois anos no poder, e recebe aposentadoria como Presidente. 
Quem sabe o Deputado Antônio Andrade não vai lhe sugerir que 
desista da aposentadoria como Presidente da República? 

O Deputado Ermano Batista - Fica aí a sugestão ao Líder do 
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Governo. 

Não poderia encerrar minha participação neste debate sem, por 
questão de justiça, fazer uma defesa. Dívida de Estado não é dívida 
de um ou de outro Governador. É dívida do Estado. É compromisso 
do Estado. O Estado é permanente, é perene. Os Governos são 
fugazes, são provisórios. 

O Deputado Antônio Andrade, demonstrando total desconhecimento 
da realidade do Estado de Minas Gerais, fala a respeito de uma dívida 
mal negociada pelo ínclito Governador Eduardo Azeredo. 

Eduardo Azeredo assumiu o Governo do Estado em circunstâncias 
muito piores que as que se apresentaram a Itamar Franco no período 
seguinte. E, mesmo assim, Itamar não se furtou a um procedimento 
totalmente espalhafatoso após a posse. Tenho certeza de que, se 
tivesse encontrado o que Azeredo encontrou, teria renunciado ou ter-
se-ia suicidado. 

Vejam os senhores que Eduardo Azeredo assumiu o Governo com 
uma dívida de R$20.000.000.000,00, que rolava dia a dia, a juros do 
dia: 30%, 40%, 50% ao ano. E aquele Governador, num gesto de 
coragem, acreditando até mesmo no impossível - o homem público 
tem de acreditar no impossível, porque no possível qualquer medíocre 
acredita -, lançou-se na empreitada de convencer o Governo Federal 
de assumir a dívida, propiciando um novo contrato com juros 
menores, com juros baixos. Se aquela situação de rolagem 
persistisse, hoje a dívida do Estado de Minas Gerais já teria 
ultrapassado os R$1 00.000.000.000,00. 

O Dr. Eduardo Azeredo lançou-se nessa empreitada em favor do 
Estado, em favor dos interesses maiores de Minas e conseguiu 
convencer o Governo Federal a assumir a dívida. O Estado, por sua 
parte, assumiu o compromisso de, a partir daquele momento, pagar, 
anualmente, um percentual de 10% do total da dívida, a juros de 
apenas 7,5% ao ano. A dívida, hoje, ultrapassa muito pouco os 
R$20.000.000.000,00 daquela ocasião. 

Se continuasse da forma como vinha, se Eduardo não acreditasse 
em sua capacidade de convencer, Minas estaria devendo cerca de 
R$1 00.000.000.000,00. Este Governo diz que assumiu com uma 
dívida flutuante. Essa dívida é de empreiteiras, de R$3.000.000,00. 
Mas fechou agora, lançando em restos a pagar, R$7.300.000.000,00. 
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O funcionário público recebia atrasado, mas até o dia 5, no 

máximo. Agora, sabe Deus quando recebe. Eduardo Azeredo passou 
três anos sem dar aumento ao funcionalismo, mas, em muitos casos, 
teve a coragem de dobrar o salário do funcionário público, em seu 
primeiro ano de governo. É patente que o procedimento não foi 
demagógico. Qualquer um pode enxergar. 

Que aumento Itamar Franco deu, a não ser à Polícia Militar? O resto 
é tratado com desdém, com descaso. É isso que o Deputado Antônio 
Andrade tem de entender. 

Não adianta tampar o sol com a peneira. Temos de ser realistas. 
Eduardo Azeredo foi um herói, não um algoz da economia mineira, 
não um verdugo do nosso orçamento. Foi um autêntico herói na 
defesa dos interesses de Minas Gerais. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Ermano Batista. Aprecio suas palavras equilibradas, de um homem 
cujo conhecimento a respeito do Estado de Minas Gerais é profundo. 
Vou mais além. Acho que a população deveria prestar atenção nos 
que têm a responsabilidade de falar sobre nosso Estado com 
conhecimento. Com certeza, V. Exa. estará novamente nesta Casa, a 
partir de janeiro ou fevereiro, porque precisamos de pessoas 
inteligentes, que falam o que sentem e o que conhecem, para que 
nós, os principiantes, aprendamos. 

Falo com tranqüilidade a respeito do Governador Itamar Franco. É 
de minha cidade, foi Prefeito de Juiz de Fora, como eu. Conheço o 
temperamento do cidadão Itamar Franco, sei dos momentos em que 
está equilibrado e dos momentos em que o equilíbrio não lhe 
pertence. Conheço praticamente toda a sua carreira política, desde 
que foi Prefeito daquela cidade, Senador, chegou à Presidência por 
uma fatalidade, em virtude da primeira cassação, no mundo, de um 
Presidente da República. Chegou ao governo depois de uma 
negociação com Newton Cardoso. 

Assistimos, pela televisão, à propagandas que não são verdadeiras, 
para não chamar de mentirosas, mostrando que a Polícia Militar está 
adquirindo carros. Nada mais nada menos do que 86 municípios não 
têm sequer um carro da polícia. Os moradores são obrigados a levar o 
policial à companhia da Polícia Militar a pé, de carro próprio ou de táxi. 
Essa propaganda não condiz com a realidade. 
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Lamento a construção do aeroporto prox1mo à cidade de Piau, 

que tem 8 mil habitantes. A pista tem quase 3.000m de comprimento, 
o que nos dá a certeza do desequilíbrio do Governo. São 
R$60.000.000,00 para construir um aeroporto internacional. 

No aeroporto existente em Juiz de Fora, há uma linha que serve a 
São Paulo. Começou atendendo São Paulo, Rio, Belo Horizonte e 
Brasília. Por falta de passageiros, só faz Juiz de Fora-São Paulo, com 
uma média de 6 a 8 passageiros por dia. E também já estão 
ameaçando eliminar essa linha. Aí, gastam-se R$60.000.000,00 para 
construir um aeroporto internacional em Piau, terra da banana. 
Entendemos que o aeroporto internacional é para transportar banana 
de Juiz de Fora para o Paraguai. 

É o máximo que pode acontecer. Enquanto isso, só de ontem para 
hoje, 11 pessoas morreram em acidente por falta de segurança nas 
estradas. Morrem muito mais pessoas nas estradas mal-conservadas 
que em acidentes de avião. Por aí, vemos o desequilíbrio do Sr. 
Governador. 

Torcemos para que o próximo Governo tenha a consciência de que 
foi eleito para governar Minas Gerais, e não para servir de "candinha", 
com briguinhas bobas, como o atual Governador, fazendo com que o 
nosso Estado perdesse até agora R$40.000.000,00 com 
investimentos que viriam para cá e outros tantos que saíram daqui. 

Lamento profundamente a falta de seriedade desse Governo. Não 
tenho nada contra a Polícia Militar, mas hoje um soldado ganha mais 
do que um médico que trabalha no Estado. É um desequilíbrio. Não 
estou dizendo que a Polícia Militar ganha bem, e, sim, que há falta de 
coerência. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Ermano Batista- Agradeço a V. Exa. os elogios que me 
foram dirigidos. Permito-me excluir da sua fala o termo "principiante", 
referindo-se a si mesmo. V. Exa. chegou a esta Casa jogando no 
primeiro time, e tivemos de tomar muito cuidado para não irmos para o 
banco de reserva. 

V. Exa. colocou com muita propriedade o irracionalismo e a 
incoerência deste Governo, que passou três anos jogando pedra no 
Presidente da República, fechou as portas de Minas para o Brasil e o 
mundo, proporcionando um enorme prejuízo para o Estado de Minas 
Gerais. Depois de três anos de tanto prejuízo, de um procedimento 
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tão malfazejo, atendendo a um interesse pessoal - o seu jogo é só 
para si; se sobra alguma coisa, é para os seus acólitos de Juiz de 
Fora -, ele chega até a sorrir quando lhe acenam com a possibilidade 
de ser Vice-Presidente na chapa do Serra. Quando viu que o PSDB 
reagiu a essa indesejável investida e que o próprio PMDB não via nele 
consistência partidária nem densidade eleitoral, refutou a idéia e, logo, 
disse que não queria. Não, ele sempre quis, sempre desejou, porque 
é incoerente, é irresponsável, é irracional, joga para si, com interesse 
pessoal acima de todos. Mas depois não teve pejo para negar a idéia. 
Não foi ele que não quis, ele foi rejeitado, foi expurgado. 

Digo mais, hoje Itamar Franco é uma maldição. Vamos ser francos: 
onde ele está, só há problemas. Conseguiu destruir o pensamento 
unitário da oposição. Quando assumiu o Governo de Minas, arvorou-
se em candidato único da oposição e, com isso, conseguiu 
desarticulá-la; conseguiu desagregar o PMDB, nele estabelecendo tal 
cizânia e discórdia, que mais parece a contenda entre judeus e 
árabes: não tem conserto. 

Esse homem, que se diz construtor de um Estado, está levando 
Minas Gerais a retornar à condição de capitania hereditária, à 
condição de colônia, só que, agora, entre os marginais. Como disse o 
Deputado Alberto Bejani, em alguns lugares, a polícia não tem carro 
para andar; digo mais: em alguns lugares, não há nem polícia para dar 
assistência à população. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Estamos seguindo o seu 
raciocínio relativo ao comportamento do Governo de Minas Gerais, 
permitindo que haja evasão fiscal e não se arrecade, e agora vem 
colocar dificuldades no projeto do Micro Geraes, mostrando que o 
Governador não tem seguido a álgebra, para arrecadar de forma a 
permitir que as microempresas e outros setores da sociedade possam 
coadjuvar com o Governo, de maneira racional e de forma a promover 
a sobrevivência do povo do Estado de Minas Gerais. 

Nesse contexto, o Deputado Alberto Bejani nos falou há pouco sobre 
uma obra fora de hora e caracterizada como faraônica, próxima a Juiz 
de Fora: o aeroporto internacional de Piau. Então, aproveito para 
apresentar o requerimento de que uma comissão desta Casa vá a Juiz 
de Fora, fazer uma visita "in loco" e deixar realmente caracterizado 
que é uma obra faraônica e não é prioridade para o Estado, que 
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atravessa uma situação econom1ca e financeira deficiente. 
Deficiente até pela ausência de governo. Talvez tenha faltado diálogo 
com os Secretários da Fazenda e do Planejamento na avaliação da 
situação econômica e financeira de Minas Gerais, para que não 
acontecesse um veto a esse Micro Geraes, exaustivamente estudado 
por esta Casa. E ainda há outros mecanismos de arrecadação com os 
quais, ao que parece, a Fazenda e o Planejamento não estão 
sintonizados, ou não estão em sua busca. Às vezes, podem até estar 
trabalhando, mas, com a indiferença do Governador, torna-se difícil 
buscar o melhor caminho. 

Então, apresentaremos esse requerimento, esperando que seja 
aprovado pelo Presidente da Casa, para que possamos constatar 
mais essa aberração. Sei que Juiz de Fora é uma cidade de grande 
porte, merece, mas talvez isso não seja prioridade, ou seja, isso 
estaria vindo em prejuízo das prioridades do Estado. Faço coro com 
suas palavras, Deputado, e agradeço o aparte. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Solicito ao Deputado 
Hely Tarqüínio que formalize seu requerimento por escrito. 

O Deputado Ermano Batista - Quero lembrar ao Deputado Hely 
Tarqüínio que o aeroporto que se constrói está bem distante de Juiz 
de Fora - fica a cerca de 50km da cidade. Portanto, não atende 
satisfatoriamente à população de Juiz de Fora, da mesma forma como 
o Aeroporto de Confins não atende à população de Belo Horizonte. 
Tanto é que as passagens das saídas de Confins são de menor valor; 
ainda assim, ninguém se arrisca, porque demora muito mais para ir Já 
e voltar aqui do que para chegar ao destino, se for de carro; ou seja, 
são obras sem planejamento. 

São a expressão da loucura, a expressão da insanidade. Permito-
me fazer a defesa do Presidente Fernando Henrique Cardoso -
injustamente censurado pelo Deputado Antônio Andrade, Líder do 
PMDB nesta Casa - por ter dotado o País da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Logo o PMDB, que, em Brasília, é Situação, tece elogios ao 
Presidente e participa do Governo ocupando vários cargos, ousa, em 
Minas - com a intenção de agradar ao Governador Itamar Franco -, 
censurar o Presidente da República por um procedimento que, à luz 
da moralidade, merece elogios. Refiro-me à lei que veio moralizar o 
que de errado ocorria. É uma lei necessária e moralizadora. Ela veio 
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para consertar o que de errado estava acontecendo no País. Ela 
não atinge apenas os Governadores de Estado, atinge Governador, 
Prefeito, Deputado e o Presidente da República, que não teve 
dificuldade de se submeter a uma lei dessa natureza. Isso é motivo de 
elogio, e não de escárnio. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, 
companheiros das galerias, o nosso intuito, ao solicitar a palavra, é 
encaminhar favoravelmente à derrubada do veto do Governador 
Itamar Franco. 

Na qualidade de autor da emenda que estendeu o aumento para os 
servidores do setor administrativo da saúde, entendemos que não 
poderíamos deixar que funcionários da Secretaria da Saúde, tais 
como médicos, técnicos de laboratório, auxiliares de enfermagem, 
chefes de gabinete e diretores tivessem aumento, enquanto a outra 
parte que dá sustentação a essa ponta da linha, a essa área chamada 
operacional, que é o setor administrativo da secretaria, ficasse fora 
desse reajuste salarial. 

Conseguimos, com a liderança dos sindicatos, a tabela de 
vencimento dos funcionários. Temos informações de que os 
servidores estão há sete anos sem reajuste salarial, portanto é 
imprescindível que nós, Deputados, derrubemos esse veto. 

O Líder da minha bancada, o Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
disse muito bem que votamos e aprovamos a matéria em 1° turno e, 
depois, em 2° turno. Não é possível que mudemos de norte e 
entendamos, a partir deste momento, que agora não podemos votar a 
favor da matéria. Não acreditamos que isso possa ocorrer, mas é 
necessário o empenho dos senhores e das senhoras, funcionários da 
saúde, nessa luta incessante junto aos Deputados, pedindo apoio e a 
derrubada do veto, ou seja, para que votem "não" ao veto do 
Governador Itamar Franco. Sete anos não são sete dias. De lá para 
cá, temos certeza, há uma inflação enorme a ser corrigida. O mínimo 
que poderia ser feito seria estender o aumento da derrubada do veto 
de ontem a essas categorias. Portanto, o administrador público, o 
Analista, o Técnico Administrativo, o Auxiliar Administrativo, o Agente 
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Ajudante de Serviços Gerais não podem ficar fora desse reajuste. 
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Portanto, entendemos que, apesar da boa vontade do Governador 
Itamar Franco de conceder um abono de R$50,00 a R$70,00 por meio 
de Lei Delegada no 41, ele ainda está longe, muito longe de atender 
aos funcionários desse setor. Entendemos que derrubar esse veto é, 
no mínimo, estar em sintonia com aquilo que votamos ontem. Não 
posso permitir que, em uma mesma secretaria, se possa estender um 
aumento da ordem de 27% a 30% para um determinado setor, 
deixando outro sem nenhum reajuste. Não há como entender a 
manutenção desse veto. O Deputado Alencar da Silveira Júnior e eu, 
que somos do PDT, pertencemos à base do Governo, mas estamos 
aqui para dizer "não" ao veto. Estamos aqui para dizer que 
continuamos votando da mesma forma que votamos no 1 o turno. Não 
foi à toa que, quando procurados pela liderança do sindicalismo 
pedindo-nos a apresentação de emenda na Comissão de 
Administração Pública, ouvindo suas argumentações e justificativas, 
consideramos que apenas elas seriam suficientes para que 
acatássemos o pedido do Renato Barros e apresentássemos a 
emenda, bem como para que ela fosse aprovada e referendada pelos 
Deputados. 

Por isso, considero a derrubada do veto necessária, e precisamos, 
no mínimo, de continuar em sintonia com o comportamento de ontem, 
quando derrubamos o primeiro veto e deixamos as pessoas que 
estavam lotando as galerias satisfeitas e felizes. A Assembléia 
demonstrou, mais uma vez, que tem um termômetro bem afinado com 
a vontade dos servidores públicos, retratando isso em suas votações. 
Há uma série de argumentações que poderíamos utilizar. Entendemos 
que precisamos derrubar mais esse veto do Governador. 

Ouvimos o pronunciamento de outros Deputados, e quero deixar 
claro que o Governo anterior deixou sua marca registrada no que diz 
respeito ao comportamento para com esse funcionalismo que aqui se 
encontra. E os servidores não querem mais ver essa marca. Foram 
quatro anos de massacre, sem um canal de diálogo sequer, sem uma 
conversa ou uma aproximação que permitisse que a base do Governo 
pudesse negociar. Hoje, podemos até dizer que o Governador não 
recebeu as lideranças sindicais da maneira como gostariam de ser 
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recebidas para discutir a matéria. Mas, em compensação, o Líder 
do Governo e os Deputados que compõem sua base têm dado vez e 
voz a esses servidores, o que o Governo anterior não fazia. Ele se 
calou, trancando-se no Palácio da Liberdade. Não teve sensibilidade 
sequer para promover o diálogo. 

É por tudo isso que estamos sem reajuste salarial há sete anos. São 
quatro anos do Governo anterior. A razão para eu estar ocupando 
esta tribuna é o descaso do Governo anterior, do ex-Governador 
Eduardo Azeredo para com o funcionalismo público. Ele sucateou a 
Polícia Militar, a Polícia Civil, entregou os servidores às baratas, como 
se diz no jargão popular. Um companheiro nosso - Soldado Jaime -
chegou até a praticar o suicídio após furtar duas latas de leite em pó 
na região de Venda Nova. Foram inúmeras e devastadoras as 
conseqüências de um Governo que sequer abriu um canal de diálogo 
para negociar com os servidores. 

Rechaçamos qualquer tipo de pronunciamento que vá em direção à 
pessoa do Governador Itamar Franco. Dizem que o Governador 
passeia muito, vive muito fora do Palácio da Liberdade. Disse há 
poucos instantes ao coordenador do sindicato, Sr. Renato Barros, 
que, mesmo o Governador passeando tanto, ficando tanto tempo fora, 
como diz a Oposição, tem sensibilidade e feito muito mais do que o 
Governo anterior, que ficava todos os dias no Palácio. Só não ficou 
em um dos momentos que mais precisava: quando eclodiu o 
movimento das polícias no Estado, ele foi passear na Europa logo 
depois de uma manifestação em praça pública, mais precisamente 
com as passeatas de 13 e 24 de junho de 1997, que ficaram 
conhecidas como marco histórico nas Polícias Civil e Militar de Minas, 
bem como a participação dos Agentes Penitenciários. Rechaçamos 
esse tipo de denúncia, de pronunciamento pelos Deputados que me 
antecederam. 

Entendemos que qualquer tipo de comparação entre o Governador 
Itamar Franco e o ex-Governador Azeredo é, no mínimo, injusta, tendo 
em vista que o Governo pegou o Estado em situação de calamidade, 
com falta de pagamento aos fornecedores durante três anos, com o 
controle acionário da CEMIG entregue a grupos norte-americanos, 
sem a devida quitação do 13° salário de 1998, com um rombo de 
R$1.500.000.000,00 do IPSEMG desviado para o caixa único, com 
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R$900.000.000,00 do IPSM desviados para o caixa único e assim 
por diante. 

O Sr. Walfrido dos Mares Guia destruiu praticamente tudo que havia 
no setor da educação. O Vice-Governador fazia uma parceria 
brilhante, espetacular: na cabeça de chapa, Azeredo; como vice, 
Walfrido. Foi a dupla que verdadeiramente conseguiu passar um rolo 
compressor no Estado e deixá-lo entregue às baratas. 

Quando eleito, o Governador Itamar Franco encontrou um caos e 
tentou recuperar os pedaços que ficaram, pagando dívidas e mais 
dívidas. Há também aquela dívida que o Governo Azeredo pegou com 
juros de 7% e elevou a 13%, causando uma dívida enorme. Hoje, o 
Governador tem de depositar nas contas da União cerca de 
R$120.000.000,00 todos os meses, ficando difícil governar Minas 
Gerais, fazer investimentos. É por isso que não vemos grandes obras 
realizadas neste Governo e o Governador não está endividando cada 
vez mais o Estado com empréstimos a juros exorbitantes, como 
ocorreu no Governo anterior, na renegociação daquela dívida. 

Teria motivos de sobra para estar fazendo paralelo entre os dois 
Governos, mas tenho consciência de que o mais importante a ser 
tratado é a situação dos servidores do setor administrativo da saúde. 
Entendo que, se o Técnico Administrativo, o Auxiliar Administrativo, o 
Agente Administrativo têm hoje um salário da ordem de R$500,00, 
como é o caso do Motorista, do Auxiliar de Serviços Gerais, é mais do 
que justo que estendamos esse aumento a eles. Sabemos que o 
poder de compra desse salário está completamente corroído pela 
inflação e entendemos que é mais do que justo que venhamos a 
estender o aumento a todos, em uma mesma Secretaria. Não poderia 
conciliar em minha cabeça que, na Polícia Militar - esse foi um dos 
grandes motivos e a gota d'água para que tudo aquilo acontecesse 
em junho de 1997 -, o aumento seria apenas para os oficiais. 

As praças - Soldados, Cabos, Sargentos e Subtenentes - iriam 
mandar uma mensagem à Assembléia. Tal mensagem foi mandada à 
Assembléia apenas depois que estávamos na rua, manifestando-nos. 

Vocês têm de estar presentes nas galerias, pedindo aos Deputados 
que derrubem o veto, agindo, assim, em sintonia com o que foi votado 
em 1 o e 2° turnos. 

Espero que os Deputados do PFL, do PSB e do PSDB, que estão na 
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Oposição, tenham sensibilidade e derrubem o veto, porque fomos 
nós mesmos que apresentamos e votamos a matéria. Não há mais 
necessidade de ficarmos fazendo paralelo entre os Governadores 
Itamar Franco e Eduardo Azeredo. Temos de discutir o que votamos 
favoravelmente no 1 o e no 2° turnos e derrubar o veto do Governador. 

O Deputado Antônio Andrade, Líder do Governo, tem procurado 
sentar-se com o sindicato, discutir a matéria, conversar com os 
Deputados da Situação e da Oposição, na busca de uma solução para 
a votação da matéria. 

Não procede o argumento de que, se concedermos aumento de 
30% para o servidor administrativo da Secretaria, teremos de estendê-
lo aos demais. Na emenda, ficou claro que os beneficiados seriam os 
servidores da administração da saúde. Portanto, aquele que se 
transfere para outro órgão não recebe mais o reajuste. Não podemos, 
portanto, permitir que esse argumento vá adiante. 

Fica um apelo ao Deputado Antônio Andrade. Vamos discutir a 
matéria e votá-la, mas atendendo aos anseios dos servidores da 
administração. Não podemos permitir que uma parcela de servidores 
seja alijada do aumento salarial. Como lidar com os médicos e os 
enfermeiros da Secretaria, sabendo que votamos um projeto que os 
beneficiou, e, ao mesmo tempo, deixamos de lado os servidores que 
dão suporte para que a linha de execução da Secretaria cumpra bem 
sua tarefa? E o mesmo que dar aumento para a área operacional, que 
trabalha no combate ao crime, e não para o Delegado, o Soldado, o 
Sargento, o Escrivão, o Detetive, o Inspetor, que trabalham cumprindo 
a parte burocrática. 

É inegável que se tem de fazer um enxugamento da máquina 
burocrática na polícia. Todos têm formação policial, e temos defendido 
constantemente a substituição de funcionários, para que a 
administração seja também levada às ruas, já que temos o grave 
problema de segurança pública no Estado. Mas não podemos deixar 
que o Cabo que trabalha atendendo ao telefone venha a ganhar 
menos que os que estão na rua. Isso vale também para a Policia Civil. 

Não há argumentação que nos convença de que temos de manter o 
veto do Governador. Não podemos admitir que o servidor da 
administração fique sem o reajuste salarial que foi dado aos médicos, 
técnicos de laboratórios, auxiliares de enfermagem, chefes de 
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gabinete e diretor. É necessário que se faça justiça, mesmo porque 
essas categorias têm uma carga horária de 4 horas, e o setor 
administrativo, de 6 horas. Nunca é justa a prática de dois pesos e 
duas medidas. 

Não é à toa que sempre lembro que o símbolo da justiça é uma 
balança. Nela, há dois pratos, e tem de haver equilíbrio para que a 
justiça seja feita. Se uma parcela dos servidores da Secretaria da 
Saúde recebeu esse aumento, a outra parcela também tem de 
receber. Não consigo imaginar que servidores que fazem a parte 
burocrática, encaminham tudo o que os técnicos e os médicos 
precisam, dão esse suporte, na hora de receber o pagamento, fiquem 
alijados de aumento salarial. 

Não me estenderei muito mais, porque já sabemos que tanto os 
servidores quanto os Deputados querem votar essa matéria 
coesamente, com sintonia com o que foi votado na data anterior. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Sr. Presidente, Deputado 
Olinto Godinho, Deputado Sargento Rodrigues, essas matérias vêm 
colocar pingos nos "is". Realmente, consertaram-se alguns erros. O 
Governador Itamar Franco tem tido um carinho todo especial com o 
funcionalismo público e tem recebido apoio da Assembléia em todas 
as matérias com relação ao funcionalismo público. Os funcionários da 
área da saúde têm sido esquecidos durante muito tempo. E não há 
como um médico fazer seu serviço em um posto de saúde ou em um 
hospital sem o apoio do setor administrativo. Hoje temos de pedir aos 
Deputados que desçam, participem, para que possamos votar esses 
vetos. Há um veto importante, como o que já está negociado com o 
Governo do Estado, que é a gratificação de eficientização de serviço 
para os funcionários da UNIMONTES. Os funcionários da área da 
saúde da UNIMONTES trabalham muito bem, no Hospital Clemente 
Faria e na Policlínica da Faculdade de Medicina de Montes Claros, 
trazendo produção e fatura para o SUS. Seus companheiros da 
FUNED, da HEMOMINAS ou da FHEMIG recebem incentivo de 
gratificação por essa produção de faturamento. Aos da UNI MONTES, 
é negado isso. Então, estaremos também votando esses projetos. É 
importante que os Deputados estejam presentes, para atender a essa 
parcela do funcionalismo que ainda não tinha sido atendida pelo 
Governador Itamar Franco. Daí para a frente, poderemos tratar de 
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outras matérias relevantes. Refiro-me à cidade de Rio Pardo de 
Minas, aonde chega hoje a empreiteira Hermeto Costa, que começará 
a fazer tratamento de esgoto e elevatórias de esgoto. Desde 1997, 
nós nos dedicamos a essa obra, e hoje a COPASA está chegando 
com essa empreiteira, para atender o saneamento básico daquela 
cidade. 

Também em Rio Pardo de Minas, no dia 15 de abril, será finalmente 
homologada, depois de mais de 20 anos de trabalho, de muita 
dedicação, o Governador Itamar e o Secretário Murílio Hingel 
autorizaram a licitação da Escola Marlene Carlos. São R$800.000,00 
para a construção dessa escola. A empresa vencedora já participou 
da licitação, e, dia 15 de abril, termina o prazo para atendimento 
desse pessoal. Em Rio Pardo, tanto o Prefeito Edson Paul i no quanto o 
Vice-Prefeito, os Secretários, D. Antonina, da área da saúde, a Igreja, 
o Padre Ivan, os Vereadores, presididos pelo Tuchinha, o Vereador 
Newtinho, a Beta, o Jorginho, vários deles, o Gera, a D. Raimunda, 
que já foi Prefeita da cidade, todos estão muito interessados nessas 
matérias. 

Há outras matérias para discutir na Assembléia, como o projeto que 
modifica a Lei Robin Hood, que vai levar mais recursos para os 
municípios mais pobres, porque os mais ricos, que já têm empregos, 
têm o VAF maior, estão recebendo indevidamente 4,6%. 

Precisamos votar esses vetos com a maior urgência possível para 
que possamos tratar de outras matérias, como outros pontos 
importantes como esses que falamos. Muito obrigado, Deputado 
Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte do 
Deputado Sargento Rodrigues. Realmente, só com a votação dos 
vetos, é que vamos desemperrar essa pauta. Enquanto não votarmos 
os vetos, não poderemos votar outras matérias como outras também 
na área de segurança pública, matérias de extrema relevância para a 
população de Minas Gerais. 

Esses salários de R$400,00, R$450,00, R$500,00, R$700,00, pagos 
hoje aos servidores administrativos não dão para atender às 
necessidades vitais básicas do servidor: transporte, moradia, 
alimentação, vestuário, saúde, etc. Portanto, esse aumento que 
deverá ser votado pelos Deputados irá minimizar os problemas 
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desses servidores, gerados por um longo período sem reajuste. 

Neste momento, faço um apelo ao Governador Itamar Franco para 
que tenha a sensibilidade, como sempre teve, de um grande estadista 
e entre em contato com o Deputado Antônio Andrade para que libere 
a votação desse veto. Pedimos a V. Exa. que solicite à bancada que 
dá sustentação ao Governo nesta Casa que derrube o veto a fim de 
que V. Exa. efetive o reajuste salarial para esse setor. Sabemos que o 
Governador é uma pessoa sensível, sensata, coerente e, acima de 
tudo, quer ver o servidor público de Minas Gerais cada vez melhor. 

Fica o apelo deste Deputado, que acompanha a sua trajetória, 
respaldou a sua candidatura desde o primeiro momento, em 1998, 
quando o apoiamos. Não é porque essa emenda foi feita pelo 
Deputado Sargento Rodrigues, mas porque há coerência nela, busca 
de igualdade de direitos, de justiça para com os servidores desse 
setor. Que o Governador possa, realmente, fazer essas famílias 
felizes, atendendo a esse pleito, acima de tudo, justo e necessário 
para o seu sustento. 

Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é pela derrubada do veto. 
Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Olinto Godinho, e 

Deputado Arlen Santiago, presentes a esta reunião, sei que ainda há 
comissões em funcionamento, mas, dada a relevância da matéria que 
queremos discutir e tendo em vista que tenho um estudo sobre o 
assunto, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião, 
pedindo que me seja garantido o tempo de discussão na próxima 
reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Arlen Santiago)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Responderam à 

chamada oito Deputados. Portanto, não há quórum para a 
continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
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Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com 
a ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 66/2001 

Às dez horas e trinta e três minutos do dia nove de outubro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano 
Batista, Alberto Bejani e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da Comissão, 
destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar 
relator da matéria no 1 o turno. A seguir, determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
José Henrique para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente foi eleito o 
Deputado Alberto Bejani e para Vice-Presidente, o Deputado José 
Henrique, ambos com três votos. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" 
faz a proclamação dos Deputados eleitos e, logo após, declara 
empossado como Presidente o Deputado Alberto Bejani, a quem 
convida para tomar assento à mesa e passa a Presidência da reunião. 
O Deputado Alberto Bejani agradece a escolha de seu nome e, em 
seguida, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado José 
Henrique. Após, o Presidente designa o Deputado Ermano Batista 
como relator no 1 o turno. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Alberto Bejani, Presidente - Ermano Batista - Dilzon Melo. 

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

2.032/2002 
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De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição sob 
comento tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação Patatas Tae-Kwon-Do Clube, com sede no Município de 
Uberlândia. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e vem agora ao presente órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 3° de seu estatuto, a Associação tem por 

finalidade "o incentivo e a prática de artes marciais, especialmente na 
modalidade de Tae-Kwon-do, integrado ao estilo unificado kuk ki won 
e ainda ao hap ki do, expressão corporal, danças e fisiculturismo, bem 
como demais atividades relacionadas com as artes marciais( ... )". 

Devido à notória contribuição da entidade ao estímulo à atividade 
desportiva, de inegável importância ao pleno desenvolvimento das 
potencialidades do ser humano, entendemos que ela faz jus ao título 
declaratório de utilidade pública de âmbito estadual. 

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

2.032/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 66/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de um terço dos membros da Assembléia e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Alencar da Silveira Júnior, a 
proposição em exame objetiva acrescentar artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição no 66/2001 tem por objetivo 
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"Art. 111 - Os Policiais Civis designados para prestarem serviços em 
Seção Técnica de Criminalística e para efetuar as perícias que lhes 
forem atribuídas pelo Instituto de Criminalística do Estado de Minas 
Gerais, Chefia de Divisão e Chefia de Delegacia Regional de 
Segurança Pública, passam a integrar o quadro efetivo de Perito 
Criminal, com os vencimentos e as vantagens da classe inicial da 
carreira. 

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus à 
promoção na carreira por merecimento e antigüidade". 

Na verdade, a proposição visa a adequar juridicamente a situação 
funcional de servidores que, conquanto exerçam de fato as atribuições 
típicas de Perito Criminal, não desfrutam dos direitos e vantagens 
inerentes a esse cargo. Assim, não obstante terem os mesmos 
encargos dos Peritos Criminais e se sujeitarem aos riscos próprios da 
função, tais servidores não recebem os vencimentos nem as 
vantagens do cargo e ainda ficam impedidos de receber o benefício 
da promoção, visto não estarem devidamente enquadrados na 
carreira, mas tão-somente designados para o exercício da função. 

Trata-se, pois, de conferir reconhecimento jurídico a uma situação 
fática já consolidada, pois todas as designações de que trata o projeto 
são anteriores à data da promulgação da Constituição Federal de 
1988, de modo que os servidores designados têm larga experiência 
no exercício das atribuições próprias de Perito Criminal, possuindo, 
inclusive, os cursos exigidos pela ACADEPOL para o bom 
desempenho de suas atribuições. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição no 66/2001. 
Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Alberto Bejani, Presidente- Ermano Batista, relator- Dilzon Melo. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 344a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/4/2002 
Presidência dos Deputados Ivo José, Álvaro Antônio, Luiz Tadeu Leite 

e Fábio Avelar 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata Correspondência: Mensagem no 
291/2002(encaminha Balanço Geral do Estado referente ao exercício 
de 2001 ), do Governador do Estado; ofícios e cartões - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°S 2.101 a 2.103/2002 - Requerimentos n°s 3.257 a 3.265/2002 -
Requerimentos da Comissão Especial dos Servidores Designados (2) 
e dos Deputados João Batista de Oliveira, João Paulo e outros e 
Durval Ângelo- Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado 
Miguel Martini - Comunicações: Comunicações da CPI do Preço do 
Leite e do Deputado Sebastião Costa - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado 
Sargento Rodrigues - Questões de ordem - 2" Parte (Ordem do Dia): 
1 a Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos da Comissão Especial dos Servidores Designados e 
dos Deputados Durval Ângelo e João Paulo e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado João Batista 
de Oliveira; aprovação - Requerimento da Comissão Especial dos 
Servidores Designados; aprovação - 2a Fase: Questão de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; existência de quórum para 
discussão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.050; discurso 
do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de quórum para a continuação 
dos trabalho - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
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Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga- José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) -Às 14h11 min, a lista 

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

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado João Paulo, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Fábio A velar, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 291/2002* 
Belo Horizonte, 08 de abril de 2002 
Senhor Deputado, 
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer 

de encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado de 
Minas Gerais, o Relatório de Auditoria e o Demonstrativo de Execução 
de Investimentos em Obras e Programas Sociais relativos ao exercício 
financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2001. 

Os documentos apresentados compreendem um conjunto 



617 
harmônico de peças técnicas estruturadas em consonância com os 
dispositivos legais pertinentes, estando em anexo uma versão em CD-
Rom. 

O Balanço Geral, e os Demonstrativos Analíticos com os 
esclarecimentos apresentados na exposição da Sra. Contadora-Geral 
do Estado e no relatório de Auditoria da Execução da Lei 
Orçamentária constituem os elementos necessários à análise e 
consideração da execução orçamentária financeira e patrimonial do 
ano de 2001, por esse Poder Legislativo. 

Permanecendo à disposição de Vossa Excelência para os 
esclarecimentos que venham a ser julgados necessários, apresento-
lhe cordiais saudações. 

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

Gerais." 
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua 

publicação em essencialidades. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Eleazar de Carvalho Filho, Presidente do BNDES, 

encaminhando três exemplares de livros sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, elaborados em convênio com os Ministérios 
do Desenvolvimento e do Planejamento. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 
prestando informações a respeito do Requerimento no 3.172/2002, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 
prestando informações a respeito de pedido de diligência da 
Comissão de Justiça encaminhado por meio do Ofício no 
250/2002/SGM. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.91 0/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário· de Administração, 
prestando informações a respeito de pedido de diligência da 
Comissão de Justiça encaminhado por meio do Ofício no 
327/2002/SGM. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.962/2002.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, 
em atendimento a pedidos de diligência da Comissão de Justiça, 
cópias de documentos referentes aos Projetos de Lei n°s 1.867, 1.876, 
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1.897 e 1.910/2001, 1.962, 1.977 a 1.980, 1.982 e 1.983/2002. (-
Anexem-se os documentos aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obra Públicas, prestando informações a respeito do 
Requerimento no 2.844/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Ronaldo Mola Dias, Prefeito Municipal de São João da 
Lagoa, manifestando-se, em nome dos Prefeitos que compõem a 
Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE, contra 
determinação da Comissão Especial da Prostituição Infantil. (- À 
Comissão Especial da Prostituição Infantil.) 

Dos Srs. Geraldo Ferreira de Paulo, Eduardo Carvalho e Daisy 
Ferreira Netto, respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais 
de Guarda-Mor, Timóteo e Cabeceira Grande, agradecendo o convite 
para a solenidade de assinatura do convênio firmado entre esta Casa 
e a UVEMIG. 

Do Sr. Miguel Luli Elias, Presidente da Câmara Municipal de 
Viamão, RS, encaminhando cópia de requerimento do Vereador 
Itamar Santos em que solicita apoio ao pedido de retirada de 
tramitação do projeto de lei que autoriza a produção e o comércio, no 
Brasil, de organismos geneticamente modificados, o qual está em 
processo de votação no Congresso Nacional. 

Da Sra. Daisy Ferreira Netto, Presidente da Câmara Municipal de 
Cabeceira Grande, agradecendo o convite para o lançamento do I 
Concurso de "Sites" sobre Turismo em Minas Gerais. 

Do Sr. Marcelo Resende de Sousa, Diretor-Geral do ITER-MG, 
encaminhando relação dos processos de legitimação de terras 
devolutas urbanas a serem legitimados por essa autarquia. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. José Antonio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, que, em resposta ao Requerimento no 3.116/2002, da 
Deputada Elaine Matozinhos, encaminha as informações que a ele 
foram prestadas.(- Anexe-se ao Requerimento no 3.116/2002.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente da Caixa Econômica 
Federal, notificando a liberação de recursos financeiros. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do General de Divisão Gilberto Cesar Barbosa, Comandante da 48 

Região Militar e 48 Divisão de Exército, que, em resposta ao 
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Requerimento no 3.205/2002, do Deputado Cristiano Canêdo, 
informa que a 4" Região já está trabalhando com a Secretaria da 
Saúde e que o mesmo ocorre no interior do Estado, com as 
secretarias municipais de saúde. (- Anexe-se ao Requerimento no 
3.205/2002.) 

Da Sra. Maria Roseli Prates Ferreira, Presidente do Conselho da 
Comunidade da Comarca de Araçuaí, solicitando apoio para a 
conclusão do prédio da cadeia pública daquela cidade. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

Da Sra. Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, Coordenadora da Auditoria 
Cidadã da Dívida, agradecendo convite para participar, como 
expositora, do Ciclo de Debates Auditoria Cidadã da Dívida. 

Da Sra. Luciana Maria Rangei, Presidente do Clube de Mães de 
Campo Alegre, de Justinópolis, solicitando à Casa a apresentação de 
projeto de lei que conceda título declaratório de utilidade pública a 
essa entidade. 

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da Associação Comercial de 
Minas, agradecendo o envio de exemplares do Balanço-2001, da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, desta Casa. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Adrião Moreira Lopes, Presidente do Diretório Municipal do 
PMDB de Cachoeira do Pageú, fazendo consulta à assessoria jurídica 
desta Casa. 

CARTÕES 
Do Sr. Murilo Paulino Badaró, acusando o recebimento de cópia do 

Requerimento no 3.114/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral da Rede 

FHEMIG, encaminhando folder institucional dessa Fundação. (- À 
Comissão de Saúde.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI No 2.101/2002 
Declara de utilidade pública a CAMPE - Consultoria e Assessoria a 



Médias e Pequenas Empresas, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a CAMPE - Consultoria e 
Assessoria a Médias e Pequenas Empresas, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
Alberto Bejani 
Justificação: A CAMPE - Consultoria e Assessoria a Médias e 

Pequenas Empresas é uma associação civil, filantrópica, encontra-se 
em funcionamento há mais de dois anos. Destacam-se, entre os 
objetivos da associação, os seguintes: a) proporcionar a seus 
membros as condições necessárias à formação prática de 
conhecimentos teóricos na área de formação profissional dos cursos 
de Administração e Economia; b) colocar seus membros no mercado 
de trabalho, em caráter de treinamento para a futura profissão de 
administradores e economistas, sempre com respaldo técnico-
profissional competente; c) valorizar alunos e professores da UFJF no 
mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida 
instituição. 

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus 
objetivos, convém informar que a CAMPE é uma associação com 
personalidade jurídica e seus diretores, reconhecidamente idôneos, 
não são remunerados pelo exercício de seus cargos. 

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares para 
que esta proposta de lei seja acolhida. 

- 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° 2.102/2002 
Dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede 

pública de ensino médio estadual, altera o art. 8° da Lei n° 12.079, de 
1996, e dá outras providências (Projeto Primeiro Emprego). 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Ficam as escolas públicas estaduais que mantêm matrículas 
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do ensino médio obrigadas a cadastrar os alunos interessados em 
encaminhamento para estágio (Projeto Primeiro Emprego). 

Parágrafo único - O cadastramento que trata o "caput" do art. 1 o 
deverá conter o perfil do candidato, aproveitamento e freqüência 
escolar, previstos no art. 2° da Lei no 13.642, de 2000. 

Art. 2° - As escolas públicas deverão remeter o cadastro à Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração, que por sua vez, o 
disponibilizará para todos os órgãos da administração pública direta e 
indireta. 

Parágrafo único - O cadastro dos candidatos ao estágio de que trata 
o "caput" deverá ser remetido ao Sistema Nacional de Emprego -
SINE. 

Art. 3° - Os estagiários com aproveitamento aprovado e atestado 
pelo órgão de lotação deverão obter cinco pontos para efeito de 
concursos públicos estaduais. 

Art. 4° - Fica alterado o art. 8° da Lei no 12.079, de 12/1/96, 
passando a vigorar com seguinte redação: 

"O estágio terá duração máxima de 6 (seis) meses, não sendo 
permitida sua renovação''. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de abril de 2002. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa incentivar os 

alunos da rede de ensino público com a possibilidade de 
assessoramento pelo organismo público na obtenção de estágio e 
facilitação do primeiro emprego. 

O acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e 
passando pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, cria uma integração natural de dados, possibilitando o 
êxito nos investimentos públicos com os alunos da rede pública de 
ensino. 

A alteração do prazo do estágio, passando de 12 para 6 meses, 
possibilitará o atendimento a número maior de alunos, reduzindo a 
demanda reprimida. 

A pontuação em concursos públicos vem reconhecer o bom 
aproveitamento do estagiário, tornando-o apto a ocupar cargo público 
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efetivo, através de concurso público, com uma pequena vantagem 
de cinco pontos. 

Certo do apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto 
de lei, antecipo agradecimentos. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.103/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis 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 

Capinópolis o imóvel constituído por um terreno com a área de 21.200 
m2 (vinte e um mil e duzentos metros quadrados), situado nesse 
município, registrado sob o no de ordem 21.752, no livro 3-AF, a fls. 
162, no Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de ltuiutaba. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de uma praça de esportes e à legitimação de posse 
de moradores de casas populares. 

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 Reuniões, 12 de abril de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: O projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação do 

referido terreno, em atendimento à Câmara Municipal de Capinópolis, 
por intermédio do Vereador Leonardo Parreira Reis de Lima. A doação 
viabiliza a implementação de um projeto de vital importância para o 
Município de Capinópolis: a construção de uma praça de esportes e a 
legitimação de posse para moradores de parcas condições 
econômicas que estão localizados no terreno objeto da proposição. 
Mister se faz a aprovação deste projeto de lei para a concretização do 
projeto idealizado. 
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A autorização deste parlamento encontra respaldo no fato de o 

imóvel encontrar-se desocupado pelo poder público estadual e de a 
administração municipal desejar construir no local um centro de 
esportes e lazer e legitimar as posses das pessoas que ocupam o 
imóvel com suas casas populares, vindo atender, dessa forma, ao 
interesse público, princípio básico que conforma os atos e os 
contratos administrativos e reveste-se de caráter social, pois, com a 
execução da proposta, o município concederá mais uma opção de 
entretenimento para a municipalidade e estará transferindo para 
cidadãos de menor poder aquisitivo o direito a casa própria. 

Pelo aludido, esperamos a aprovação da proposição pelos nobres 
pares, tendo em vista o relevante alcance social da medida. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.257/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Município de Pedras de 
Maria da Cruz, pelos 1 O anos de sua emancipação. 

N° 3.258/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Jaíba, pelos 1 O 
anos de sua emancipação. 

N° 3.259/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Baependi, 
pelos 146 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

W 3.260/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
encaminhada manifestação de aplauso à Vallourec Mannesman -
V&M do Brasil, pelos 50 anos de atividades no País. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 3.261/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando sejam 
enviados ofícios ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda, para que cumpram o acordo feito com o comando da greve 
dos funcionários daquela Pasta.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

No 3.262/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Vereador Renato Carvalho de Andrade Pinto, da Câmara Municipal de 
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Pedro Leopoldo, pela autoria do projeto que originou a Lei no 2.602, 
de 2001, que estabeleceu ressarcimento pecuniário a Vereadores 
cassados desse município.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

No 3.263/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas com vistas a 
que se forneçam informações atinentes ao incêndio ocorrido no prédio 
desse Tribunal. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.264/2002, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
formulado apelo ao Direitor-Geral do DER-MG com vistas a que se 
construa trecho de estrada ligando Curimataí, no Município de 
Buenópolis, ao Distrito de São João da Chapada, no Município de 
Diamantina.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 3.265/2002, da Comissão do Trabalho, Previdência e Ação 
Social, solicitando seja formulado apelo ao Ministério Público do 
Trabalho, ao Governador do Estado e ao Presidente da PRODEMGE 
com vistas a que seja feita a revisão dos termos do ajuste assinado 
em 4/3/2002, suspendendo-se, assim, as demissões nessa 
companhia. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
Especial dos Servidores Designados (2) e dos Deputados João Batista 
de Oliveira, João Paulo e outros e Durval Ângelo. 

Proposição Não Recebida 
O Sr. Presidente -A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 

do art. 173 do Regimento Interno, a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI W 

Revoga o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de dezembro de 2001, que 
altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mina Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica revogado o art. 5° da Lei n°. 14.136, de 28 de 

dezembro de 2001, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - O valor já recolhido referente à taxa de renovação do 
licenciamento anual do veículo será reembolsado por meio de 
abatimento, quando do pagamento do Imposto sobre Propriedade de 
Veículo Automotor- IPVA- do próximo exercício financeiro. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2002. 
Miguel Martini 
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Justificação: Sancionada em dezembro de 2001, a Lei no 14.136 
cometeu uma grande injustiça social, no que se refere às disposições 
de seu art. 5°. Tal artigo cria uma nova taxa: a taxa de renovação do 
licenciamento anual do veículo, definida em 28,5 Unidades Padrão 
Fiscal do Estado de Minas Gerais. A nova taxa significa exatamente o 
ônus de R$31 ,32 para cada propriedade de veículo automotor. 

O Governo do Estado de Minas Gerais, assim como qualquer outro 
consciente de sua função social, precisa gerar receita. No entanto, 
alcançar este objetivo às custas da sobrecarga fiscal sobre a 
população é inaceitável. De outra forma precisa se conduzir o 
Executivo mineiro, buscando o desenvolvimento, a geração de 
emprego e a captação de recursos, mas sempre de forma 
progressista e jamais injusta, como foi a oportunidade de geração de 
recursos proporcionada por esse artigo. 

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Edson Rezende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI do 

Preço do Leite e do Deputado Sebastião Costa. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a 
comemoração dos 20 anos do PROCON Estadual. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, apesar de 
me restarem apenas 4 minutos, tendo em vista a reunião especial em 
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homenagem ao PROCON Estadual, gostaria de aproveitar esse 
tempo para relatar o que sempre tenho pedido nesta Casa, o 
empenho dos companheiros, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, no 
que diz respeito à atenção ao uso e ao tráfico de drogas no Estado. 
Hoje, após o almoço, ao passar por uma praça ao lado da 
Assembléia, estávamos vendo, a certa distância, cerca de seis jovens, 
na faixa etária de 13 a 15 anos, do Colégio Estadual Marconi, 
fumando um cigarro de maconha, já no fim. Por mais rápida que fosse 
uma ação da polícia, não seria capaz de fazer a apreensão desses 
menores. Por que trago esse assunto a esta tribuna, nesta tarde? 
Porque hoje estamos vendo as nossas famílias, em especial os 
nossos jovens, os nossos adolescentes, enveredar por caminhos 
tortuosos, os caminhos das drogas. Estamos reunidos, nesta Casa, 
para discutir a questão do FUNPREN, o Fundo Estadual de 
Prevenção, que, certamente, destinará recursos para a educação, a 
prevenção e o tratamento dos usuários de drogas. 

Estivemos, na parte da manhã, com o Dr. Antero Drumond, 
Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN -, do 
qual faço parte como membro do Poder Legislativo. Não poderíamos 
deixar de registrar este fato, ao qual assistimos cada vez mais: filhos e 
filhas, principalmente adolescentes, nesses caminhos tortuosos, os 
caminhos das drogas. Essa é uma preocupação que devemos ter 
como pais, como mães e como pessoas que, certamente, querem 
uma vida melhor, um futuro melhor para seus filhos, para suas 
famílias. 

Por tudo isso, na última vez em que ocupamos esta tribuna, 
criticamos de forma efusiva o Governo Federal, por sua missão no 
que diz respeito às fronteiras do nosso País. Quando tratamos do 
tráfico de drogas e do contrabando de armas que entram pelas nossas 
fronteiras, estamos lidando com um assunto de competência única e 
exclusiva do Governo Federal. Aos poucos, estamos assistindo, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, aos nossos jovens serem levados por 
traficantes, sendo usados por eles para que o tráfico seja lucrativo, 
para que eles tenham, cada vez mais, um lucro maior, para a sua 
satisfação pessoal. 

Portanto, é necessário que esta Casa vote os vetos, para que 
também votemos o projeto de resolução de autoria da Mesa que cria a 

L-----------------------~----------------------~ 
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Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social, 
para acompanharmos fatos como esse que tive a oportunidade de ver, 
não só durante 15 anos exercendo a função policial como também 
hoje, quando, em plena praça pública, vimos cerca de seis jovens 
acabando de fazer uso de um cigarro de maconha. 

É extremamente preocupante o que está acontecendo com as 
nossas famílias, com os jovens. Solicitamos a atenção especial dos 
companheiros Deputados, a fim de que possamos votar os vetos, 
limpar a pauta e dar prioridade aos demais projetos. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, na reunião 

realizada hoje, pela manhã, perguntei onde estavam os Deputados do 
PT. Posteriormente, fui informado de que três parlamentares estavam 
participando de reuniões nas comissões. O Deputado Rogério Correia 
me informou agora que o PT aqui permanecerá. Portanto, peço 
desculpas ao nobre Deputado Rogério Correia, que estava presidindo 
uma comissão na parte da manhã. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei ao Deputado 
Alencar da Silveira Júnior que se retratasse da brincadeira que fez na 
reunião realizada hoje, pela manhã. Ele, que é Deputado há mais de 
um mandato, sabe muito bem que, muitas vezes, o Plenário e as 
comissões funcionam no mesmo horário. Então, não poderia fazer 
uma brincadeira como aquela, sabendo que vários Deputados 
encontravam-se em comissões. Por exemplo, eu sou Presidente da 
comissão que está combatendo a exploração e o abuso sexual contra 
crianças e adolescentes, a qual tem tido grande repercussão, 
justamente pelo trabalho que estamos prestando. A Deputada Maria 
José Haueisen estava participando da mesma comissão. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que está presente, certamente estava em 
alguma função na CPI das Carvoarias. Todos os Deputados do PT 
têm uma tradição de muita combatividade nesta Casa. Vou aceitar o 
pedido de desculpas do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando-lhe que não repita esse tipo de brincadeira, porque 
certamente estou muito mais presente do que ele neste Plenário. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Rogério 
Correia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão informa que esteve 
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presente na CPI das Carvoarias até às 13h30min. Encaminhei à 
Mesa a sugestão de um projeto de resolução, a fim de que, nas 
reuniões de Plenário, na ocasião da recomposição do quórum, o 
Presidente informe a presença dos Deputados nas comissões. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, eu não estava 
presente na reunião da manhã e, conseqüentemente, não ouvi as 
sandices proferidas pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior. Estava 
presidindo a CPI do Sistema Prisional. Participaram daquela reunião 
os Deputados Dilzon Melo, Luiz Tadeu Leite, lrani Barbosa e Alberto 
Bejani. Estávamos cumprindo uma missão dada por esta Casa. Todos 
sabem que, estando o Deputado em comissão, na hora da votação, o 
Presidente solicita a suspensão da reunião e todos comparecem no 
Plenário para votar. Estávamos trabalhando lá, mas no momento em 
que fosse solicitado, estaríamos aqui para votar, como estamos agora, 
que terminou aquela reunião. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, está 
parecendo que somente o Deputado Alencar da Silveira Júnior está 
errado e os demais estão certos. Perguntei várias vezes ao 
Presidente, na reunião da manhã, onde estava o PT. Foi isso o que 
fiz. Cabia ao Presidente informar que o Deputado Rogério Correia e 
outros estavam em comissão. Pedi desculpas, porque depois fui à 
Comissão, em que estavam trabalhando os Deputados Rogério 
Correia e Maria José Haueisen. Levei, inclusive, um Vereador do PT, 
a fim de se encontrar com o Deputado Rogério Correia. Não tenho 
bola de cristal, Sr. Presidente. Será que tenho de perguntar onde 
estão os Deputados desta Casa que não estão aqui para votar? V. 
Exa. é que deve informar isso, Sr. Presidente. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

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

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 
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termos da Decisão Normativa no 9, o Requerimento no 3.265/2002, 
da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Sebastião 
Costa - informando sua renúncia como membro suplente da CPI dos 
Cartórios (Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões); e pela CPI do Preço do Leite - informando o final dos 
seus trabalhos (Ciente. Publique-se); e encaminhando o seguinte 
relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Sumário 

I - Introdução 
1 - Antecedentes 
2 - Objetivos 
3 - Desenvolvimento dos trabalhos 
3.1 - Depoentes nas reuniões da Comissão 
3.2 - Audiências públicas no interior do Estado 
11 - Caracterização da cadeia produtiva do leite 
1 - A pecuária leiteira 
2 - A transformação na indústria 
2.1 -A pequena e a média indústrias particulares 
2.2 - O sistema cooperativista 
2.3 - As grandes empresas privadas 
3 - A comercialização dos produtos lácteos 
3.1 - O comércio varejista de pequeno e médio portes 
3.2 - As grandes redes de supermercados e hipermercados 
4 - Aspectos institucionais 
111 -As investigações 
1 - Declarações à Comissão 
2 - Análise da documentação recebida 
3 - Embalagem do leite 
4 - Inspeção sanitária e fraudes 
IV - Resultados e conclusões 
1 - Aspectos gerais 



2 - Resultados obtidos 
3 - Conclusões 
V - Recomendações 
VI- Anexos 
1 - Projetos de lei 
2 - Síntese dos depoimentos 
3 - Relação de documentos recebidos 
I - Introdução 
1 - Antecedentes 
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A questão da cadeia agroalimentar do leite, em Minas Gerais, 
assume contornos especialíssimos, que ultrapassam os aspectos 
meramente econômicos. Além de o Estado ser responsável por mais 
de 30% da produção nacional de leite e derivados, a produção leiteira 
é desenvolvida praticamente em todos os municípios mineiros, 
envolvendo todas as regiões do Estado. Os aspectos históricos, 
sociais e culturais relacionados à atividade são traços fundamentais 
da identidade do povo mineiro, fato realçado pela recente atribuição 
ao característico queijo-de-minas do "status" de patrimônio cultural de 
Minas. 

O emprego do termo "cadeia", entendido como uma corrente 
cujos elos são os segmentos de determinado setor econômico, é 
apropriado e bastante comum no meio agroindustrial. No caso do leite, 
essa noção aplica-se de forma ainda mais perceptível, pois os 
segmentos são interdependentes e complementares. 

Desde a fase que antecede a produção propriamente dita, ou 
seja, a de pesquisa genética na universidade e de fabricação de 
vacinas, medicamentos, rações e outros insumos, passando pela 
atividade pecuária na fazenda e pela transformação na indústria de 
pequeno, médio e grande portes, ligadas ou não a cooperativas de 
produtores, e pela distribuição, até a etapa de comercialização nos 
inúmeros postos de venda representados por padarias, pequenas 
mercearias e grandes redes de supermercados, o complexo 
agroindustrial do leite é responsável pela geração de empregos e 
renda nas regiões em que se desenvolve. 

Ao lado das questões econômicas, as discussões sobre o 
assunto devem levar em consideração os aspectos de saúde pública 
que o consumo de leite envolve. Os produtos lácteos são alimentos 
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nobilíssimos, como fontes insubstituíveis de cálcio na dieta 
humana, pois esse elemento é responsável pela boa formação dos 
ossos e dentes nas crianças e pela prevenção da osteoporose nos 
adultos. 

É nesse contexto que se deve analisar a constituição da CPI 
do Preço do Leite pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cuja 
instalação, de forma inédita, partiu de pleito da sociedade civil. 
Quando os produtores de leite, brilhantemente representados pela 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e 
pelos sindicatos que a integram, compareceram a este parlamento 
para solicitar a investigação do que ocorria com os preços do produto, 
particularmente com o do denominado leite longa vida, estáveis (e 
elevados) para os consumidores e, em plena entressafra, com 
indicação de baixa expressiva para os produtores, a resposta foi 
imediata. 

A constituição desta Comissão deu-se, assim, em tempo recorde, 
com o apoio unânime dos parlamentares da Casa. 

2 - Composição e objetivos 
A CPI originou-se de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves 

e outros, deferido na reunião de 21/8/2001 e publicado no "Diário do 
Legislativo" de 23/8/2001. 

Para comporem a Comissão foram indicados, como titulares, os 
Deputados Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, João Batista de 
Oliveira, Kemil Kumaira, Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu e 
Paulo Piau e, como suplentes, os Deputados Bilac Pinto, Dilzon Melo, 
Ermano Batista, Gil Pereira, lvair Nogueira, Marcelo Gonçalves e 
Marco Régis. Na reunião especial da Comissão em 29/8/2001, foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados 
João Batista de Oliveira e Paulo Piau, e foi indicado como relator o 
Deputado Luiz Fernando Faria. 

A CPI foi instituída com os objetivos de apurar, em 120 dias, os 
mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria 
e investigar indícios existentes de cartelização. Na reunião do dia 
4/12/2001, foi aprovado requerimento solicitando a prorrogação dos 
trabalhos por 60 dias. 

3 - Desenvolvimento dos trabalhos 
Para concretizar os objetivos propostos, a Comissão decidiu 
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promover reuniões ordinárias na sede do Poder Legislativo, às 15 
horas das terças-feiras, com o intuito de ouvir os representantes dos 
diversos segmentos da cadeia, entre produtores, especialistas de 
entidades públicas e privadas, empresários e outras testemunhas que 
se fizessem necessanas. Resolveu, ainda, realizar reun1oes 
extraordinárias em cidades selecionadas no interior do Estado, para, 
em audiência pública, colher subsídios diretamente junto às lideranças 
do setor produtivo e aos responsáveis pela indústria e comércio locais. 

Dessa forma, foram realizadas 31 reuniões, sendo 18 ordinárias e 
13 extraordinárias, nas quais foram colhidos depoimentos e 
informações que, devidamente gravados e posteriormente transcritos 
em notas taquigráficas, foram analisados e se revelaram de extrema 
valia para a consecução do presente relatório. Da mesma forma, 
todos os documentos entregues espontaneamente e os requisitados 
pela Comissão foram submetidos a análise criteriosa e forneceram 
importantes subsídios para o relator. 

Foi criado, ainda, conforme requerimento aprovado na Comissão, 
um serviço de "disque-denúncia" na Assembléia, com o intuito de 
colher informações diretamente dos cidadãos interessados na 
questão. 

A síntese dos depoimentos prestados nas reuniões ordinárias e a 
relação dos documentos analisados pela Comissão encontram-se no 
Anexo I e integram o presente relatório. 

3.1 - Depoentes nas reuniões da Comissão: 
dia 6/9/2001: 
Paulo Roberto Bernardes, Presidente da Comissão Nacional do 

Leite da Confederação Nacional da Agricultura - CNA; Roberto 
Simões, Diretor-Secretário da Federação da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais - FAEMG -; Rodrigo Sant'Anna Alvim, Presidente da 
Comissão Técnica de Leite da FAEMG; Vilson Luiz da Silva, 
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Minas Gerais- FETAEMG. 

12/9/2001: 
Aloísio Teixeira Gomes, pesquisador do Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Leite, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - CNPGL-EMBRAPA; Altino Rodrigues Neto, Diretor 
Técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária- I MA; Miguel Houri Neto, 
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Delegado Substituto da Delegacia Federal da Agricultura em Minas 
Gerais; Geraldo Alvim Drusi, Diretor do Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes, da EPAMJG. 

19/9/2001: 
Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; Amauri Artimos da 

Matta, Promotor de Justiça do PROCON Estadual, da Área de 
Alimentos; Arivaldo Sudan, Delegado-Chefe da Delegacia de Ordem 
Econômica. 

Obs.: A coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas 
Gerais, convidada para esta reunião, não compareceu, nem se fez 
representar. 

26/9/2001: 
Antônio Claret Nametala, Presidente da Associação Mineira de 

Supermercados - AMIS; Gotardo Gomes de Castro, Gerente de 
Contabilidade do Carrefour; Roberto Carlos Evangelista, Gerente de 
Compras do Champion; José Manoel Barbosa da Silva, Diretor 
Comercial das redes Epa e Mart Plus; Jairo Aimorés, Gerente-Geral 
do Extra Supermercados; Jdeli Pacífico, Gerente do Wal Mart; 
Judemar Rodrigues de Castro, Diretor do Hiper Via Brasil; Márcio 
Rodrigues Carvalho Rodrigues, Assessor Econômico da FAEMG; 
Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON Estadual, 
da Área de Alimentos. 

2/10/2001: 
José Batista de Oliveira, Presidente da Associação Mineira das 

Indústrias de Panificação - AMIP -; Carla Malagoli, proprietária da 
Padaria Aroma & Delicately; - Moisés Viana, proprietário da Padaria 
Pão na Hora; Cristiano Duarte de Moura, proprietário da Padaria 
Morini; Luís Carlos Xavier Carneiro, proprietário da Padaria 
Mangabeiras Alimentícia; Gilman Viana Rodrigues, Presidente da 
FAEMG; Márcio Rodrigues Carvalho, assessor da FAEMG; Vereador 
João Macedo, da cidade de Paracatu. 

3/10/2001 (extraordinária): 
Deputados que integram o Bloco Parlamentar Brasileiro da União de 

Parlamentares do Mercosul - UPM -; Flávio Alves Monteiro, 
Coordenador Administrativo do Bloco; Tércio Albuquerque, assessor 
da UPM; - Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG. 

9/10/2001: 
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Almir José Meireles, Presidente da Associação Brasileira de Leite 

Longa Vida- ABLV -; Luís Guilherme Campos de Oliveira, Gerente-
Geral de Marketing Categoria Lácteos da Tetra Pak; Mário Ramos 
Vilela, Presidente do Instituto de Pesos e Medidas -IPEM. 

16/1 0/2001: 
José Pereira Campos Filho, Presidente da Cooperativa Central dos 

Produtores Rurais - CCPR (ltambé); Carlos Alberto Mansur, 
Presidente da Vigor; Mozart Pacheco, Presidente da Cooperativa 
Central Mineira Lida. - CEMIL -; João Maroca Russo, Presidente da 
Cotochés; Pedro Simão Filho, Gerente de Assuntos Políticos da 
Nestlé; Fernando Friederichs, Gerente Nacional de Política Leiteira da 
Danone; Jorge Parente, Diretor da Parmalat; Roneyson Brito de 
Oliveira, Gerente Administrativo da Dona Vaca. 

23/10/2001: 
Alberto Adhemar do Valle Júnior, Presidente do Sindicato da 

Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Minas 
Gerais - SILEMG -; Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- SENACOOP. 

30/10/2001: 
José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda; 

Marcos Lamounier Bicalho, Secretário Adjunto da Indústria e 
Comércio. 

6/11/2001: 
Levy Nogueira, Presidente do H i per Via Brasil; Odair Silvério, Diretor 

Nacional de Perecíveis do Carrefour; Nildo Pires Alves, Diretor de 
Controle das Casas Sendas; Márcio Milan, Diretor de Compras 
Regionais do Extra. 

13/11/2001: 
Ernesto Ênio Budke Krug, Diretor de Planejamento de Política 

Leiteira da Elegê; Arthur Gilberto, Diretor da Indústria de Laticínios 
Batavo; Oscar Otávio Bonilha, Diretor-Geral da Cooperativa Central de 
Laticínios do Estado de São Paulo; Gabriel Barros, representante da 
Indústria de Laticínios ltalac. 

20/11/2001: 
Uno Marques de Oliveira, presidente da Nutril Alimentos S.A.; Peter 

Jordan, presidente da Nutrir Nutrimentos Industriais S.A.; Salomão 
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Teixeira de Souza, representante da Empresa Alterosa Armazéns 
Gerais e da Representações Aliança; Marcelo Junqueira Ferraz, 
Superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 
- em Minas Gerais; Marcílio Magalhães, Representante do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária, Seção Minas Gerais- CRMV-MG. 

27/11/2001: 
Adriene Barbosa, Presidente da Associação Mineira de Municípios -

AMM; Maurílio Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo; Derci Alves 
Ribeiro Filho, Presidente da AMECO e Prefeito Municipal de Florestal; 
Sinval Neves Miranda, Presidente da AMDOCE e Prefeito Municipal 
de Nova Módica. 

4/12/2001: 
Daniel Manucci, Presidente da Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor - ABRASCON; Gilman Viana Rodrigues, Presidente da 
FAEMG; Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON 
Estadual, da Área de Alimentos. 

Obs.: A coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas 
Gerais, novamente convidada, não compareceu à reunião nem se fez 
representar. 

10/12/2001 (extraordinária): 
Deputados Vilson Covatti, Moacir Sopelsa, Orlando Pessuti e 

Geraldo Lemos Scarulles, Presidentes das CPis do Preço do Leite das 
Assembléias Legislativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do 
Paraná e de Goiás, respectivamente; Deputado Moacir Michelelto, 
Vice-Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Câmara dos Deputados; Deputado Federal Hélio Costa. 

11/12/2001: 
Benedito Vieira Pereira, Presidente da Associação Brasileira das 

Indústrias de Leite Pasteurizado - ABILP -; Joaquim Quedas Frias, 
Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Leite; - Paulo 
César Alvim Resende, Presidente da Associação do Produtores de 
Leite de Minas Gerais; - Hilton da Cunha Peixoto, Presidente da 
Federação das Classes Leiteiras de Minas Gerais; - Paulo Roberto 
Bernardes, Presidente da Comissão Nacional do Leite da 
Confederação Nacional da Agricultura - CNA -; - Rodrigo Sant'Anna 
Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG; - Amauri 
Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON Estadual, da Área 
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Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA, representando o 
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; -
Márcio Carvalho Rodrigues, assessor econômico da FAEMG; - José 
Joaquim Ferreira, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais - EPAMIG -; - Vereador José Luiz Ribeiro, da cidade 
de Passos; - Vereador Ricardo Vilela Perroni, da cidade de 
Carneirinho. 

- 5/3/2002: 
Sebastião César Cardoso Brandão, professor titular do 

Departamento de Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal 
de Viçosa; - Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA; - Fábio 
Antônio da Silva, Diretor-Presidente da Cooperativa Nacional de 
Controle de Qualidade - CONAI -; - Alberto Adhemar do Valle Júnior, 
Presidente do SILEMG; - Ronaldo Scucato, Presidente da OCEMG; -
Rodrigo Sant'Anna Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite 
da FAEMG; - Paulo Roberto Bernardes, Presidente da Comissão 
Nacional do Leite da CNA; - Cícero Alencar Egg, Vice-Presidente da 
OCEMG. 

12/3/2002: 
Domingos Sávio, produtor rural, ex- Prefeito Municipal e ex-

Presidente da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis; - Oswaldo 
Henrique Guimarães, Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de 
Divinópolis - CREDIVERDI -; - José Pereira Campos Filho, Presidente 
da CCPR (ltambé); - Roque Dalcin, Diretor de Operações da 
Parmalat; - Carlos Faccina, Diretor de Assuntos Públicos da Nestlé; -
Willian Lopes Alves, Gerente de Compras de Leite da Danone; -
Antônio Leite, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Formiga. 

3.2 - Audiências públicas no interior do Estado 
27/9/2001 - Montes Claros; 4/10/2001 - Almenara; 11/10/2001 -

Curvelo; 18/10/2001 -Juiz de Fora; 25/10/2001 - Paracatu; 25/10/2001 
- Patos de Minas; 8/11/2001 - Passos; 8/11/2001 - Uberaba; 
12/11/2001 - Teófilo Otôni; 12/11/2001 - Governador Valadares; 
19/11/2001 -Machado; 26/11/2001- Divinópolis; 7/3/2002- Lavras. 

11 - Caracterização da cadeia produtiva do leite 
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1 - A pecuária leiteira 
A produção brasileira de leite, nos últimos anos, é estimada em 

torno de 20 bilhões de litros anuais, dos quais o Estado de Minas 
Gerais, historicamente o maior produtor do País, responde com, 
aproximadamente, 6 bilhões de litros, ou cerca de 30% da produção 
nacional. A pecuária leiteira, presente em cerca de 300 mil 
propriedades rurais distribuídas em todas as regiões do Estado, é uma 
das atividades mais importantes para a socioeconomia estadual, pois 
emprega expressivo contingente de mão-de-obra, gera excedentes 
comercializáveis e garante renda para grande parte dos municípios 
mineiros. A distribuição da produção no Estado, no ano de 1999, está 
representada no Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 - Distribuição Regional da Produção de Leite em Minas 
Gerais - 1999 

• - O Quadro I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.4.2002. 

Fonte: IBGE 
Composta por um grande número de pequenos e médios 

produtores, assim considerados aqueles que entregam até 200 litros 
diários para beneficiamento, a classe produtora se vem 
especializando e vem investindo em melhorias tecnológicas, com 
reflexos na produtividade. Assim, os considerados grandes 
produtores, com produção acima dos 200 litros/dia, respondiam por 
cerca de 70% do volume recebido pelas indústrias, enquanto os 
pequenos produtores, apesar de serem maioria, respondiam apenas 
com 30% da produção entregue para beneficiamento. 

Outra constatação relevante é o deslocamento da produção 
brasileira para o Centro-Oeste, nas áreas de cerrado. No Estado, as 
regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba, juntas, já superam regiões 
tradicionais como a Zona da Mata e o Sul de Minas. 

Observaram-se, ainda, nos últimos anos, uma drástica redução no 
número de produtores no Estado e, paradoxalmente, um aumento 
significativo na produção de leite. É que, para permanecerem na 
atividade, os produtores tiveram que se mostrar mais produtivos, com 
investimentos em melhorias genéticas, de alimentação e manejo do 
rebanho. Muitas dessas mudanças foram incentivadas pelas indústrias 
e mesmo pelas cooperativas, como a aquisição de tanques de 
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resfriamento, por causa da granelização da coleta. 

O Quadro 2, a seguir, ilustra a venda desses tanques no Brasil, no 
período de 1996 a 2000. 
Quadro 2- Evolução da Venda de Tanques Resfriadores no Brasil, no 

Período de 1996 a 2000 
• - O Quadro 2 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.4.2002. 

Fonte: Revista "Balde Branco" 
*Estimativa 
Uma das características mais marcantes da pecuária leiteira no 

Estado era a ocorrência de períodos de safra, coincidentes com a 
época das chuvas, e de entressafra, no período mais seco do ano. 
Foram também observados, no período, incentivos à melhoria da 
suplementação da alimentação do gado no período seco, com 
diminuição do diferencial de leite produzido no correr do ano. No ano 
de 2001, segundo dados do IBGE, praticamente não houve 
entressafra. 

A associação de pequenos produtores visando à instalação 
comunitária de tanques de expansão e à venda conjunta da produção 
dos associados ocorreu apenas em casos isolados ou pontuais. 
Algumas indústrias aceitaram esse modelo, mas outras o 
desestimularam, baseadas em argumentações técnicas ou legais 
relativas a dificuldades na forma de pagamento. 

Constatou-se, porém, que aqueles que deixaram a atividade eram 
micro ou pequenos pecuaristas que não conseguiram acompanhar as 
mudanças que marcaram o setor nos últimos tempos, trazidas pela 
globalização da economia. Em Minas Gerais, a situação assume 
contornos sociais graves, pois muitas dessas famílias tinham na 
venda do leite sua única opção de renda, e a alternativa foi deixar a 
propriedade e migrar para a cidade. 

Tal situação não se justifica, pois sabe-se que o consumo de leite no 
País, de aproximadamente 130 por pessoa ao ano, está muito aquém 
dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que é 
de 160 por pessoa ao ano. Para atingirmos esse patamar, a produção 
brasileira deveria saltar de 21 para 28 bilhões de litros anuais, e a 
estadual para 8,5 bilhões. 

Minas tem condições excepcionais, relativas a solo, clima, 
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tecnologia e tradição, para, em curto prazo, dobrar a produção 
atual de leite e derivados, desde que haja uma política adequada para 
o setor, a abertura de mercados pela superação das barreiras 
sanitárias e o estabelecimento de regras mais equânimes no comércio 
nacional e internacional de produtos agropecuários. 

2 - A transformação na indústria 
O setor de transformação industrial do leite, formado por segmentos 

ou sistemas diversos, é bastante heterogêneo e complexo. Em 1997, 
estudos desenvolvidos pelo SEBRAE-MG estimavam em cerca de 
1.200 o número de estabelecimentos no Estado, os quais incluem 
pequenas unidades familiares e tradicionais, cooperativas regionais de 
pequeno e médio portes, centrais de cooperativas e grandes 
empresas multinacionais, com atuação destacada no comércio 
internacional de lácteos. 

Uma primeira classificação que poderia ser feita refere-se ao tipo de 
controle a que essas indústrias estão submetidas, quanto ao aspecto 
da inspeção sanitária. As que praticam o comércio interestadual ou 
internacional, geralmente de maior porte e organização, inclusive 
cooperativas, são fiscalizadas pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF 
-, do Ministério da Agricultura. A pequena indústria, dedicada 
geralmente ao comércio intermunicipal, recebe controle da inspeção 
estadual, a cargo do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. Existe, 
ainda, um grande número de pequenos laticínios que atuam na 
informalidade, mas, no conjunto, acabam tendo um peso significativo 
no mercado de produtos lácteos. 

A seguir, alguns desses segmentos serão analisados com mais 
detalhes. 

2.1 - A pequena e a média indústria particular 
Os estabelecimentos particulares de pequeno e médio porte, em 

número aproximado de 600, formam a maioria das indústrias do setor 
no Estado. O ingresso das grandes indústrias estrangeiras no País e 
em Minas Gerais, intensificado a partir de 1990, trouxe para essas 
empresas o convívio com uma realidade completamente diferente, de 
forma semelhante ao que ocorreu com as cooperativas regionais de 
produtores. 

Até então, a concorrência entre esses dois segmentos tradicionais 
ocorria segundo parâmetros que permitiam a coexistência de ambos, 
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que ora se integravam, ora realmente disputavam o mercado, sem, 
contudo, caracterizar-se uma predominância efetiva de um sistema 
sobre o outro. 

Essa situação, se, de um lado, consolidou e ampliou o 
cooperativismo entre os produtores de leite, paradoxalmente, 
contribuiu para a acomodação de algumas empresas, que resistiram 
às mudanças gerenciais e administrativas, já que conseguiam 
sobreviver e prestar satisfatoriamente os serviços que 
tradicionalmente se propunham. 

Por outro lado, as indústrias tradicionais locais, salvo raras 
exceções, também mantinham os procedimentos inerentes a 
empresas antigas e familiares, renovando, às vezes, processos e 
produtos, mas não as politicas de gestão. 

Assim, a chegada de novos concorrentes, capitalizados e 
capacitados para atingir grandes áreas de atuação e grandes volumes 
de captação de matéria-prima, abalou sobremaneira os dois sistemas, 
os quais, embora divergindo na filosofia e nos objetivos empresariais, 
tinham em comum o conservadorismo e o apego a métodos de gestão 
superados. 

O que se viu, rapidamente, foi o fechamento de várias empresas e a 
aquisição de outras pelas grandes indústrias. Algumas permaneceram 
em atividade com grande sacrifício, buscando adequar-se à nova 
situação, por meio de nichos de mercado, ou especializando-se em 
determinados produtos, principalmente queijos tradicionais, detentores 
de consumidores fiéis. 

O mesmo ocorreu com algumas cooperativas regionais, porém com 
vários agravantes. De propriedade dos associados, elas dependiam 
de decisões colegiadas e legalmente mais complexas para encontrar 
alternativas. Pressionadas por concorrentes interessados em sua área 
de atuação, e não em seu patrimõnio, foram desativadas aos poucos, 
na maioria das vezes simplesmente pela supressão da entrega de 
leite pelos cooperados. Estes, seduzidos pela concorrência, 
demonstraram que não tinham uma ligação suficientemente forte com 
as entidades para entenderem, nas circunstâncias, a necessidade da 
manutenção do sistema. 

Da situação descrita, resultou, em algumas áreas como as regiões 
dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, o desaparecimento de 
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inúmeras pequenas empresas particulares e um cooperativismo 
dependente e frágil, vinculado às grandes indústrias, em sua maioria 
encampadas e desativadas pelas multinacionais, como a Nestlé, nas 
re9iões citadas. 

E importante salientar que as entidades governamentais 
responsáveis pelo controle da concorrência e de defesa do 
consumidor nada fizeram para reverter tal situação, ou mesmo 
minorar seu efeitos. 

2.2 - O sistema cooperativista 
Segundo José Luiz Côrtes Gama, professor de Administração Rural 

da Faculdade de Administração de Governador Valadares - FAGV -, o 
sistema cooperativista no Brasil movimentava, em 1997, perto de 
R$30.000.000.000,00 na economia e congregava perto de 4 milhões 
de associados. Compunha-se de 3.991 cooperativas: dessas, 34,4% 
eram do setor agropecuário; estavam presentes nos importantes 
setores de consumo, financeiro, de educação, de trabalho, de 
prestação de serviços, da habitação, de produção, de mineração e da 
saúde, o que faz do cooperativismo brasileiro um importante agente 
na economia nacional. 

Até 1999, existiam cerca de 120 cooperativas de produtores de leite 
em atuação em Minas Gerais, ligadas ou não a cooperativas centrais, 
a maior parte delas fundada anteriormente à década de 70. No 
conjunto, são responsáveis pela captação do maior volume de leite no 
Estado, mas possuem pequena participação na industrialização total, 
atuando principalmente como intermediárias no processo, pois 
revendem o leite para a grande indústria. 

De maneira geral, essas cooperativas surgiram da percepção, por 
parte de alguns produtores ou lideranças rurais de determinadas 
regiões, da necessidade de se organizarem para a obtenção de 
melhores resultados com a comercialização do leite e a aquisição de 
insumos. A administração dessas entidades, atribuída a uma diretoria 
(ou Conselho de Administração) eleita entre os membros dos seus 
quadros, dependia da própria capacidade empresarial dos escolhidos, 
os quais se dividiam entre as atribuições dos novos cargos e suas 
atividades particulares. A contratação de administradores profissionais 
não era freqüente, salvo em áreas específicas, porém com funções 
mais gerenciais do que estratégicas (ex.: área industrial). 
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O modelo costumava produzir decisões empresana1s mais 

políticas do que técnicas, além de experiências empíricas de 
mudanças, o que explica, parcialmente, a concorrência predatória 
entre cooperativas, o início e a paralisação de atividades industriais e 
a manutenção de setores deficitários e estruturas pesadas e 
burocráticas, desnecessárias em face dos recursos gerenciais hoje 
existentes. 

Assim, é necessário que o segmento formado pelas cooperativas 
regionais se adapte às novas situações administrativas e 
mercadológicas, reduzindo custos operacionais e quadros de pessoal, 
de forma a comprovar a capacidade do sistema em competir 
eficientemente, sem despir-se de sua característica básica de 
"sociedade de pessoas" e de sua gestão democrática. 

Outra característica do sistema cooperativista é que a legislação 
admite a reunião de cooperativas singulares em uma central, como 
forma de aumentar sua competitividade no setor em que atuam. Em 
Minas Gerais, existem três dessas organizações: a Cooperativa 
Central Mineira Lida. - CEMIL -, com atuação preponderante nas 
regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro; a Cooperativa Central 
dos Produtores de Leite - CCPL -, mais atuante na Zona da Mata, e a 
Cooperativa Central dos Produtores Rurais - CCPR -, detentora da 
marca ltambé, cuja atuação é maior no Centro-Oeste mineiro. Esta 
última, formada por 32 cooperativas singulares e cerca de 8 mil 
produtores rurais de Minas Gerais e Goiás, é a terceira maior 
compradora de leite do País, com capacidade industrial para 
processar diariamente 2,4 milhões de litros de leite. 

Deve-se ressaltar, por ser oportuno, que a ltambé é uma das últimas 
grandes centrais nacionais que resistem à concorrência das 
megaempresas estrangeiras, cuja atuação no mercado brasileiro se 
intensificou na última década, por meio de fusões, incorporações e 
aquisições de cooperativas ou indústrias particulares tradicionais. As 
detentoras das marcas Gogó, de Goiás; Batavo, do Paraná; Elegê, do 
Rio Grande do Sul, e Paulista, de São Paulo, são exemplos de 
centrais que passaram ao controle das empresas privadas 
multi nacionais. 

É indispensável, portanto, uma reorganização do sistema 
cooperativista de produção de leite no País, de forma que a 
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intermediação dessas organizações, às vezes com estruturas 
administrativas obsoletas, não venha a onerar a produção primária. A 
importância desse segmento como regulador de mercado, capaz de 
integrar uma produção pulverizada em um grande número de 
propriedades rurais, precisa ser entendida e incentivada pelo poder 
público estadual e federal, com os instrumentos de que dispõem. 

Um cooperativismo forte, moderno e saudável, mas, ao mesmo 
tempo, ágil e menos oneroso para o produtor, será instrumento 
importante na política geral do setor de laticínios, visando ao equilíbrio 
da cadeia de produção, industrialização e consumo. 

2.3 - As grandes empresas privadas 
A presença das grandes indústrias no cenário do mercado do leite, 

tanto como compradoras diretas de matéria-prima, quanto como 
vendedoras dos produtos industrializados, intensificada e diversificada 
durante a década de 1990, acarretou significativas transformações no 
setor laticinista mineiro. 

Inicialmente, verificou-se, entre os produtores, uma natural euforia 
pela substituição dos compradores tradicionais por outros, 
aparentemente mais bem estruturados. 

Sendo muito tênue a ligação da maioria dos fornecedores com suas 
cooperativas ou laticínios particulares, poucos foram os que formaram 
uma linha de resistência aos novos concorrentes. Muitas empresas, 
simplesmente, fecharam as portas, outras foram adquiridas por 
grandes indústrias e posteriormente desativadas, e algumas 
cooperativas, como foi citado anteriormente, passaram a recolher a 
produção dos seus cooperados e a vendê-la para a grande indústria, 
retendo parte do preço obtido para fazer face às suas despesas 
administrativas e operacionais. Em várias regiões do Estado, o 
sistema cooperativista praticamente desapareceu, após ser totalmente 
desarticulado. 

Vale ressaltar que, momentaneamente, os preços recebidos pelos 
produtores superaram, de fato, aqueles praticados pelos antigos 
compradores, ou seja, as cooperativas e as pequenas e médias 
empresas regionais. Entretanto, estabelecida a liderança da grande 
indústria na região, os preços imediatamente voltaram aos patamares 
habituais, oscilando segundo os parâmetros gerais do mercado. 

Além do mais, a concentração de compradores em um número 
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reduzido de grandes indústrias que passaram a dominar o 
mercado, seguramente, prejudicou a livre concorrência, ao diminuir 
drasticamente o poder de barganha dos produtores, agora obrigados a 
lidar com negociadores mais organizados e estruturados, detentores 
de informações estratégicas e logísticas inacessíveis ao fornecedor. 
Isso, talvez, explique, ao menos em parte, a redução orquestrada dos 
preços recebidos pelos produtores, que se observou em todo o País, 
em plena entressafra de 2001, como se observa no gráfico a seguir. 

Empresas que llveram maiores quedas nos preços no ano de 2001 
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Fonte: Sindicato dos Produtores Rurais 

Paradoxalmente, a diminuição no número de produtores ocorreu 
simultaneamente a um aumento da produção no País. Tal fenômeno, 
que se observou em todas as regiões produtoras do mundo, é 
atribuído à necessária economia de escala e à adoção de tecnologias 
mais sofisticadas, inerentes aos padrões de qualidade desejáveis. 
Contudo, a presença das grandes indústrias, indubitavelmente, 
apressou e definiu tal processo, cuja adequação à realidade brasileira, 
e particularmente à realidade mineira, é por muitos questionada. 



Esse processo de concentração da produção evidencia-se 
quando analisamos o Quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 - Relação das 12 maiores empresas de laticínios no Brasil, 
por volume de leite recebido (1.0001) e número de produtores, de 1996 

a 1999. 
* - O Quadro 3 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.4.2002. 

Fonte: CNA/DECON, PENSA 
Considerando-se a aquisição de leite pelas 12 maiores empresas 

receptoras no Brasil no período de 1996 a 1999, observa-se que 
houve uma expansão média na produção brasileira da ordem de 
2,56%; o número de produtores, nesse mesmo período, passou de 
197.004 para 133.367, configurando uma redução de 32,30%. No 
caso de Minas Gerais, a redução no número de produtores na maior 
receptadora de leite no Estado foi de 36,22%, enquanto houve um 
acréscimo na produção de 12,24%. 

As mudanças ocorridas beneficiaram os produtores mais eficientes 
que puderam manter-se na atividade. Como se pode observar no 
Quadro 4, a seguir, o volume diário por fornecedor elevou-se de 99 
litros em 1996 para 173 litros em 1999, configurando um aumento 
médio de 75%. 
Quadro 4- Volume Diário por Fornecedor dos Principais Laticínios do 

Brasil (l/dia), de 1996 a 1999. 
* - O Quadro 4 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.4.2002. 

Fonte: CNA, PENSA 

Deve-se ressaltar que mesmo as maiores indústrias, para negociar 
sua produção, recebem violenta pressão por parte das grandes redes 
de supermercados, que detêm e usam grande poder de influenciar 
preços e condições de comercialização. Tais empresas, via de regra, 
não tratam o produtor como parceiro, mas como o elo mais fraco da 
corrente, passível de ser explorado. Tal atitude contribui 
decisivamente para o desequilíbrio de todo o complexo agroindustrial, 
que gera a crise e o desestímulo no setor primário da produção. 

3 - A comercialização 
3.1 - O comércio varejista de pequeno e médio portes 
O deslocamento do principal canal de escoamento do leite e 

~-----------~------------~ 
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produtos lácteos das pequenas e das médias empresas locais para 
as grandes redes de supermercados, que se verificou nas grandes e 
nas médias cidades brasileiras, demonstrou àqueles varejistas que, 
para permanecerem, ainda que marginalmente, no mercado, teriam 
que fazer adaptações e modificações em suas práticas comerciais, 
especialmente quanto ao atendimento ao consumidor e à exposição 
dos produtos colocados à venda. 

O surgimento do leite "longa vida" permitiu às famílias estocar 
maiores quantidades do produto em casa, tornando desnecessária a 
compra diária na padaria ou mercearia da esquina. Com isso, as 
compras nesses estabelecimentos, no que se refere a laticínios, em 
geral, ficaram restritas a urgências ou a complementações do que se 
adquire nos supermercados. 

Como as quantidades adquiridas por esses comerciantes são 
pequenas, o poder de barganha pende para o lado das indústrias e 
distribuidores, o que acaba por elevar os preços e diminuir sua 
competitividade junto às grandes redes supermercadistas, com 
prejuízo também para os consumidores. A solução parcial encontrada 
por alguns foi o atendimento diferenciado ao cliente, além da 
especialização em alguns tipos de produtos, só disponíveis 
regionalmente. 

A diminuição da participação do setor de pequenos e médios 
varejistas na comercialização de produtos lácteos é fator que favorece 
o surgimento de imperfeições na cadeia do leite e, em última análise, 
o aviltamento dos preços pagos aos produtores pelas indústrias, que, 
pressionadas pelas redes de supermercados, buscam, a todo o custo, 
a recomposição de suas margens. 

3.2 - As grandes redes de supermercados e hipermercados 
Estudos recentes realizados pela Universidade Federal de Viçosa 

sobre a comercialização de leite e derivados no Estado de Minas 
Gerais demonstram a predominância dos supermercados e dos 
hipermercados nas vendas de leite e produtos lácteos, modificando 
situações anteriores em relação ao pequeno varejo (padarias, 
mercearias, mercados de vizinhança, etc.). 

Como conseqüência, essa migração do consumo domiciliar trouxe 
para a indústria a necessidade de negociar com um cliente poderoso e 
exigente. Mesmo as maiores indústrias mostram-se inferiorizadas 
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diante do poder de compra e organização das redes de 
supermercados e hipermercados. 

Segundo dados dos próprios varejistas, as cinco maiores redes 
supermercadistas - os Grupos Carrefour, Pão de Açúcar, Casas 
Sendas, Rede Sonae e Wal Mart - detêm 50% de toda a 
comercialização de leite e produtos lácteos no País. Tal fato, por si só, 
deveria impor aos órgãos públicos de defesa da ordem econômica 
uma reflexão sobre seus comportamentos empresariais perante os 
fornecedores. 

O setor de supermercados passa por um processo acentuado de 
concentração, marcado por fusões, aquisições e incorporações. As 
grandes redes avançam sobre os mercados de todo o mundo, 
visando, com o aumento da escala de compras, a obter as melhores 
condições de comercialização possíveis. Redes regionais e 
tradicionais, mesmo de grande porte, são adquiridas ou associadas a 
gigantes multinacionais, passando a atuar dentro dos padrões dos 
novos proprietários ou sócios. 

Acresça-se a essa situação a concentração do segmento 
supermercadista em poucas redes de âmbito mundial, e estará 
formado o cenário propício às exigências crescentes feitas às 
indústrias, sob diversos pretextos, para que, de alguma forma, 
participem dos custos do varejo, mediante negociações em que o 
poder econômico e os esquemas de pressão comercial predominam 
sobre a ética. 

4 - Aspectos institucionais 
As instituições federais, estaduais e municipais envolvidas na cadeia 

do leite atuam de duas formas distintas: como reguladoras e 
executoras das políticas públicas para o setor, nas áreas específicas 
de fiscalização, tributação, pesquisa, vigilância sanitária, entre outras, 
e como adquirentes de leite e produtos lácteos para diversos 
programas sociais. 

Quanto ao primeiro papel, deve-se observar que os órgãos 
responsáveis pela execução daquelas políticas, especialmente os da 
esfera federal, vêm passando por um verdadeiro sucateamento, em 
nome da diminuição da presença do Estado na economia. Para o 
setor lácteo, essa experiência se vem mostrando extremamente 
danosa, notadamente nos setores de controle da qualidade dos 
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produtos e de incentivo à produção. 

Entre os demais programas. destaca-se o da merenda escolar, que 
atinge todos os municípios brasileiros. A característica principal desse 
programa é sua descentralização administrativa. cabendo 
principalmente ao Governo Federal o repasse de verbas às 
Prefeituras Municipais, que se responsabilizam pelos procedimentos 
licitatórios necessários às aquisições do produto. 

Nota-se, nessas licitações, a preferência absoluta pela aquisição de 
leite em pó, pelas facilidades de armazenamento oferecidas pelo 
produto desidratado em relação ao leite fluido. 

Verifica-se. também, nas capitais e nas grandes cidades, a 
predominância de empresas de intermediação (chamadas "sem 
fábricas") nas concorrências realizadas, em virtude dos grandes 
volumes licitados e de exigências dos editais, que, muitas vezes. 
afastam as indústrias locais e cooperativas regionais dos processos 
licitatórios. 

Mesmo em municípios menores, localizados nas regiões produtoras, 
dá-se preferência ao leite em pó nas aquisições públicas. afastando 
produtores locais e regionais de leite pasteurizado. Essa política 
facilitou, em passado recente. a participação de empresas 
importadoras de leite em pó nesse mercado institucional, o que 
certamente também contribuiu para a atual crise instalada no setor. 

Medidas recentes do Governo Federal, fruto do trabalho dos órgãos 
de representação dos produtores. aliadas à valorização da moeda 
norte-americana em relação ao real. inibiram a concorrência 
predatória das importações, pois hoje o produto nacional está 
disponível no mercado . a preços mais baixos que o importado. 

Para que o aspecto institucional se constitua em um aliado dos 
produtores e em um fator de equilíbrio na cadeia, são necessários 
estudos que regionalizem as aquisições. com utilização do leite fluido 
onde for possível, em termos de produção, preço e logística. 

São necessários, ainda, estudos sobre concorrências públicas que 
permitam a participação de maior número de licitantes. incentivando-
se a participação de cooperativas de produtores, além do retorno de 
alguns programas de distribuição de leite pelo Governo. 

A distribuição de leite a determinadas faixas de população 
comprovadamente carente e em situação de risco nutricional. como 
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crianças, gestantes e nutrizes, tem efeito imediato na saúde e na 
qualidade de vida, evitando as onerosas despesas de tratamento de 
doenças provocadas pela falta de nutrientes. 

Experiências anteriores demonstram que a substituição desses 
programas pela distribuição de dinheiro em espécie, ou mesmo na 
forma de vales ou "tickets", pode gerar distorções nas prioridades das 
famílias beneficiadas, invalidando os objetivos almejados. 

A conclusão a que se chega é que o setor público, ao atuar no 
mercado de lácteos como comprador ou intermediador, deveria agir 
em parceria com os produtores, por intermédio de suas 
representações, cooperativas e indústrias, o que poderia contribuir 
significativamente para diminuir as disparidades hoje existentes na 
cadeia produtiva do leite. 

111 -As investigações 
1 - Declarações à Comissão e análise da documentação recebida 
O ponto de partida para as investigações da CPI foi a queda 

acentuada, em plena entressafra, dos preços pagos pelas indústrias 
de laticínios aos produtores de leite, de forma injustificada, conforme 
documentos entregues pela FAEMG aos parlamentares mineiros. Por 
outro lado, os preços ao consumidor permaneciam inalterados (e 
elevados) nas prateleiras dos supermercados. Suspeitava-se, 
portanto, que os demais segmentos da cadeia, representados pela 
indústria e pelo comércio varejista, promoviam distorções graves no 
mercado, uma vez que os produtores estavam sendo pressionados a 
entregar seu produto por preços vis, que sequer cobriam os custos de 
produção. 

Para atingir os objetivos a que se propôs, quais sejam apurar os 
mecanismos que influenciavam a formação do preço do leite na 
indústria e no varejo e detectar indícios de formação de cartel nesses 
segmentos, a CPI resolveu, a princípio, coletar os dados que julgava 
indispensáveis para formar o conhecimento a respeito do assunto. 
Para tanto, convocou representantes de todos os segmentos 
envolvidos na cadeia agroalimentar do leite para prestar depoimentos 
em reuniões na Assembléia e no interior do Estado. 

Além disso, requisitou documentos diversos, como notas fiscais de 
compra e venda de indústrias e supermercados, recibos de produtores 
rurais, planilhas de custos de indústrias e de órgãos governamentais, 
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entre outros. Nos encontros realizados no interior, a Comissão 
recebeu, diretamente dos produtores, recibos e notas de recebimento 
de venda de leite, que comprovavam o aviltamento dos preços pagos 
pelas indústrias e a forma de atuação danosa das grandes redes de 
supermercados. 

Para melhor compreensão dos fatos apurados, passaremos à 
análise de alguns desses depoimentos e documentos. 

a) A atuação dos supermercados na formação do preço do leite 
A predominância das grandes redes de supermercados na 

comercialização de leite e produtos lácteos indica que a maior 
margem de lucro da cadeia produtiva do leite fica com o setor do 
grande varejo. Eventuais promoções, que geralmente ocorrem com 
marcas pouco conhecidas de produtos lácteos, muitas vezes oriundas 
de regiões distantes, e com as quais o consumidor não está 
habituado, servem para mascarar a situação real dos preços. 

As marcas mais conhecidas, principalmente de leite UHT (longa 
vida), permitem aos supermercados trabalhar com margens 
superiores ao que seria aceitável como retribuição pelos serviços 
prestados. Por outro lado, a indústria, ao negociar em condições 
difíceis e onerosas, imediatamente tenta recompor suas margens, 
comprimindo os preços pagos aos produtores de leite. 

Pela argumentação dos supermercadistas, as reduções de preços 
obtidas reverteriam em benefício dos clientes, uma vez que 
permitiriam a venda a preços menores. 

Entretanto, tal fato raramente ocorre. Nos meses de setembro e 
outubro, quando o leite sofreu as maiores quedas de preços aos 
produtores, foram pesquisadas diversas marcas de leite UHT (longa 
vida) e outros produtos lácteos no mercado de Belo Horizonte, e os 
preços encontrados demonstravam diferenças brutas de até 45% em 
relação aos preços pelos quais foram adquiridos das indústrias. 

Além disso, a queda de preço do leite ao produtor, de até 40% em 
setembro, em relação a julho de 2001, não foi repassada aos 
consumidores, tendo-se registrado quedas, em alguns produtos de, no 
máximo, 15% no mesmo período. Ressalte-se que muitos produtos 
não apresentaram redução alguma de preços. 

A existência de diversos tipos de negociações mediante as quais as 
indústrias são compelidas a participar do custeio das grandes redes 
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de varejo, por meio de bonificações em produtos, de cotas em 
dinheiro, de participação em promoções, campanhas publicitárias, 
festas de inauguração de lojas, verbas de combate à concorrência, 
entre outras exigências de legalidade duvidosa, foi comprovada por 
declarações dos próprios representantes dessas empresas, que 
alegam tratar-se de práticas comerciais usuais e praticadas em todo o 
mundo. Porém, tais práticas sempre ampliam as possibilidades de 
lucro dessas redes de auto-serviço, devido à sua maior organização e 
ao poder de pressão de que dispõem, mesmo frente às grandes 
indústrias de laticínios. 

Pode-se afirmar, também, que o grande número de produtores de 
laticínios e de leite UHT (longa vida) provocou uma concorrência 
predatória dentro do setor industrial, o que proporcionou um ambiente 
adequado para que, ao contrário do que os supermercadistas 
procuram demonstrar em suas dispendiosas campanhas publicitárias, 
o setor do grande varejo ampliasse os lucros, desequilibrando toda a 
cadeia produtiva. 

A concentração do varejo em um pequeno número de grandes redes 
transnacionais, resultado da globalização da economia, é fenômeno, 
aparentemente, irreversível, apoiado em grandes empresas 
capitalizadas, ou com crédito disponível no mercado internacional em 
condições favoráveis de juros e prazos inexistentes internamente. 
Entretanto, enquanto nos países desenvolvidos existem mecanismos 
que impedem a formação de monopólios, fiscalização eficiente e 
consumidores organizados, no Brasil, as normas de controle da 
concorrência e defesa das relações de consumo são recentes, às 
vezes carentes de regulamentação e de difícil aplicação, dentro da 
estrutura existente nos setores estatais responsáveis por sua 
aplicação. 

Estudos elaborados pela revista "Marketing Monitor" demonstraram 
que, em 1998, a margem de lucro dos supermercados para os 
produtos lácteos apresentava percentuais abusivos. O gráfico a 
seguir, referente ao queijo mozarela, representa adequadamente a 
situação geral do setor. 

Fonte Marketing Monitor 

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 18.4.2002. 

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



652 
Diante desse quadro, aparecem as oportunidades para as 

práticas comerciais inadequadas, que só favorecem a concentração 
de renda e a manutenção da difícil situação dos produtores rurais, 
além de dificultarem o acesso dos consumidores de menor poder 
aquisitivo aos produtos lácteos. 

Esta CPI demonstrou que a afirmativa dos representantes dos 
supermercados de que não participam da formação dos preços, 
apenas repassando aos consumidores finais os preços industriais 
acrescidos das margens necessárias à manutenção do seu negócio, a 
nosso ver, não procede, pelo menos na comercialização do leite e de 
derivados. 

A perecibilidade, característica própria da maioria dos produtos 
lácteos, limita a atuação de seus fabricantes, no que se refere ao 
armazenamento à espera de oportunidades favoráveis de venda. O 
fluxo de fornecimento dos produtos é contínuo e, além do mais, existe 
um grande número de empresas disputando o mesmo mercado, com 
produtos similares em qualidade e custo de produção. As vantagens 
na comercialização, portanto, estão com as grandes redes 
supermercadistas. 

B - A atuação das indústrias 
A maior parte dos documentos recebidos pela CPI demonstram, de 

forma irrefutável, o aviltamento dos preços pagos aos produtores. Os 
valores recebidos em agosto de 2001, data da instalação da CPI, em 
torno de R$ 0,20, demonstraram queda superior a 50%, quando 
comparados com o mesmo período do ano anterior, quando oscilaram 
em torno de R$ 0,42. 

Deve-se ressaltar que a planilha de custos fornecida pela EMBRAPA 
à CPI revela que o custo médio de produção do litro de leite girava em 
torno de R$ 0,37, em julho de 2001. Ora, qualquer valor abaixo disso 
deveria ser considerado inadmissível para o produtor, pois torna sua 
atividade economicamente inviável. 

O argumento das indústrias, pequenas, médias ou grandes, 
cooperativas ou não, é que haveria excesso de produção e que a 
queda dos preços refletia a lei da oferta e da procura; contudo não 
fizeram menção à redução das importações observadas em 2001 e ao 
aumento do consumo de produtos lácteos, notadamente de iogurtes e 
bebidas lácteas. Observa-se, também, que os preços não baixaram 
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para o consumidor final, exceto após a instalação da CPI, quando 
ocorreu uma diminuição significativa dos preços nas redes de 
supermercados de Belo Horizonte. 

Outra prática suspeita, que se comprovou ao final dos trabalhos, é 
que as empresas de determinada região se reúnem para combinar 
preços, mediante a estipulação de um teto a ser pago aos 
fornecedores, o que configura fraude à concorrência, por formação de 
cartel. 

Segundo denúncias na reunião da Comissão em Divinópolis, as 
reuniões para acertar preços na região Centro-Oeste do Estado 
ocorriam no Hotel-Fazenda Álamo, no Município de Campo Belo. As 
notas taquigráficas da reunião trazem os detalhes dessa denúncia. 

c) O consumo de leite UHT (longa vida) e as embalagens 
O incremento do consumo do leite longa vida (UHT) no Brasil 

ocorreu de maneira extraordinariamente rápida, já que a própria 
indústria de embalagens, no caso a multinacional Tetra Pak, se 
encarregou de liderar intensa campanha promocional, além de 
disseminar, sob as formas de venda ou locação, seus equipamentos e 
produtos entre as indústrias de laticínios, independentemente do porte 
ou da área de atuação. O gráfico a seguir ilustra a evolução do 
consumo do leite UHT no Brasil, de 1990 a 1999. 

* - O quadro do consumo de leite longa vida foi publicado na edição 
do "Diário do Legislativo" de 18.4.2002. 

Fonte: CNA 

A empresa Tetra Pak, ao contrário do que ocorre em outros países, 
encontrou terreno favorável para suas atividades no Brasil, 
principalmente pela nossa grande extensão territorial, ajudando as 
grandes indústrias processadoras de leite a expandir a fronteira da 
produção para regiões onde predominava a pecuária de corte, como o 
Norte e principalmente o Centro-Oeste do País. 

A facilidade do transporte do leite já envasado e sua durabilidade 
sem refrigeração explicam, em parte, a preferência pelo leite longa 
vida, em detrimento do leite pasteurizado. O gráfico a seguir mostra o 
consumo do leite tipo "C", de 1990 a 1999. 

* - O Quadro do Consumo Brasileiro de Leite Tipo C foi publicado na 
edição do "Diário do Legislativo" de 18.4.2002. 

Fonte: CNA 

~-----------~------------~ 
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É bom lembrar, contudo, que para o leite tipo "C" a indústria 

manteve um tipo de embalagem que apresenta uma série de 
problemas, pois não se investiu na sua modernização. 

Assim, o leite UHT, com uma qualidade que pode, em alguns casos, 
ser duvidosa, e com uma embalagem que, além de dispendiosa (seu 
custo muitas vezes ultrapassa o valor de um litro de leite pago ao 
produtor), causa danos ao meio ambiente, praticamente comandou 
um processo de mudança de hábitos de consumo hoje dificilmente 
reversível. 

Tal produto contribuiu, ainda, para a desorganização das bacias 
leiteiras tradicionais, já que os produtores investiram em 
melhoramento genético do rebanho, alimentação adequada para o 
gado na época seca e tecnologias modernas de produção, além de 
práticas sanitárias adequadas, para, em seguida, viverem uma crise 
sem precedentes no setor. 

São necessárias pesquisas sérias em torno de alternativas para 
embalagens, tanto do leite pasteurizado quanto do UHT(Ionga vida), 
pois, na situação atual da pecuária de leite, qualquer economia poderá 
ser destinada a uma melhor remuneração para os produtores, sem 
prejudicar a qualidade do produto. 

d) A atuação da CCPR-Itambé 
Durante os trabalhos da CPI, principalmente nas audiências no 

interior do Estado, ocorreram várias manifestações de insatisfação 
dos produtores com a forma de atuação da CCPR-Itambé. 

Em Divinópolis, foram feitas acusações de "dumping" por parte da 
empresa, com o intuito de aliciar produtores da cooperativa local para 
que passassem a fornecer leite para uma associada da ltambé. 

Ficou clara a necessidade de adequação do modelo constituído 
pelas centrais de cooperativas a uma nova situação que elimine, ou 
pelos menos minimize, tais conflitos. Isso poderia ser obtido mediante 
mudanças de posturas, políticas de assistência técnica adequadas e 
criação de mecanismos conjuntos de comercialização de produtos 
industrializados, evitando-se a concorrência entre cooperativas 
pertencentes a um mesmo sistema e entre as cooperativas singulares 
e a Central. 

Há necessidade também de um processo adequado de 
comunicação e informação entre a Central e suas filiadas, que atinja 



os produtores de forma mais eficaz, proporcionando melhor 
integração entre as partes envolvidas. 

e) Inspeção sanitária e fraudes 
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O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal -
DIPOA -, subordinado à Secretaria de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura e Abastecimento, estabeleceu, em 1952, a 
legislação que trata do regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal - RIISPOA. Desde sua implantação, 
esse regulamento sofreu quatro alterações, a última em junho de 
1997. 

O Serviço de Inspeção Federal - SIF - é o órgão responsável pela 
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos que processam 
produtos de origem animal e que praticam o comércio interestadual ou 
internacional. Embora o número desses estabelecimentos tenha 
praticamente dobrado entre 1980 e 1990, não se observaram novas 
contratações de técnicos habilitados para prestar tais serviços. 

Dessa forma, fica clara a precariedade da inspeção federal em 
Minas Gerais e, provavelmente, em todo o País. 

Essa situação aumenta a possibilidade de fraudes, induz à 
continuidade da informalidade no setor lácteo e dificulta a ação das 
indústrias sérias, que enfrentam a concorrência desleal daqueles que 
não cumprem as normas sanitárias e até fraudam os produtos que 
processam, valendo-se de artifícios que comprometem a qualidade, 
nocivos à saúde pública. 

Durante os trabalhos da CPI, por várias vezes o tema ''fraude" veio à 
tona, na maior parte das vezes relacionado à adição de soro de leite a 
diversos produtos, especialmente ao leite em pó e ao leite UHT (longa 
vida}. 

Na tabela abaixo, constata-se o aumento de 230% na importação de 
soro de leite em pó nos últimos anos, cujo volume, que se situava em 
13.200.000 kg em 1997, atingiu 43.600.000 kg em 2000. Em 2001, 
com os resultados consolidados até outubro, esse volume já atingiu 
32.200.000 kg. 
Quadro 5 - Importação mensal de soro de leite (1.000 kg) no período 

de 1997 a 2001. 

* - O Quadro 5 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
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18.4.2002. 

Fonte: CNA 

Segundo técnicos ouvidos pela Comissão, além de outras 
informações constantes na literatura especializada, a adição de soro 
ao leite UHT torna-se de difícil detecção após ultrapassados três dias 
do seu processamento, exigindo técnicas e equipamentos 
indisponíveis nos laboratórios nacionais, públicos ou privados. 

A grande importação de soro de leite em pó, mesmo após a alta do 
dólar e as medidas tomadas pelo Governo Federal em favor da 
produção nacional, poderia ser explicada, em parte, pelo 
comportamento fraudulento de algumas indústrias. 

A CPI requisitou ao Laboratório de Referência Animal - LARA -, do 
Ministério da Agricultura, com sede em Pedro Leopoldo, resultados de 
análise em que foram detectadas fraudes de adição de soro de leite a 
produtos lácteos. Constatou-se a ocorrência dessa prática por 
algumas empresas, especialmente no leite em pó e no leite UHT. 

IV - Resultados e Conclusões 
1 - Aspectos gerais 
Ao término dos trabalhos desta CPI, pode-se afirmar, sem sombra 

de dúvida, que os objetivos inicialmente propostos foram plenamente 
atingidos. 

A mobilização em torno do assunto superou a mais otimista das 
expectativas, o que transformou os problemas dos produtores e, mais 
amplamente, de toda a cadeia agroalimentar do leite em objeto de 
comentários e análises pela imprensa de todo o País, além da 
repercussão que resultou na instalação de outras quatro CPis nas 
Assembléias Legislativas de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina. 

A documentação obtida e os depoimentos e informações colhidos 
em diferentes fontes permitiram um conhecimento aprofundado dos 
meandros da industrialização e da comercialização do leite e seus 
derivados. Até então, tais informações só eram disponíveis para os 
próprios integrantes do processo, os quais, no entanto, detinham 
apenas informações setoriais ou não eram suficientemente isentos 
para uma análise abrangente da matéria, envolvendo todos os seus 
aspectos técnicos e econômicos. 
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Esse conhecimento nos trouxe uma confirmação: os produtores, 

embora tenham ao longo dos últimos anos melhorado a tecnologia e 
aumentado a produtividade, representam a parte mais vulnerável da 
cadeia, o que os leva a passar por crises como a atual, em que os 
preços recebidos sequer cobrem os custos de produção. 

A guerra fiscal entre as unidades da Federação e a postura legalista 
do Governo do Estado em relação aos aspectos tributários, sem 
oferecimento de vantagens não previstas em regulamentações legais, 
dificultaram, em determinados momentos, a instalação de novas 
indústrias de laticínios no Estado, tendo-se verificado o fechamento de 
algumas unidades de empresas que preferiram concentrar suas 
atividades em outros Estados, embora captando leite em Minas 
Gerais. 

Entretanto, medidas recentes tomadas pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, introduzidas por legislação oriunda de projeto de lei de 
autoria desta CPI, embora sem se afastarem da política tributária 
governamental, flexibilizaram algumas situações, permitindo a 
competitividade das indústrias já instaladas, mediante a adoção de 
mecanismos legítimos de política tributária, que certamente facilitarão 
a instalação de indústrias no Estado. 

Existem, portanto, plenas condições para expansão do parque 
industrial mineiro, com geração de empregos e desenvolvimento em 
diversas regiões do Estado. 

De modo geral, pode-se afirmar que os principais fatores que 
influem na formação do preço do leite ao produtor, bem como na sua 
manutenção em patamares mais baixos são: 

a) a cobrança de luvas, bonificações e descontos pelas grandes 
redes de supermercados às indústrias, que, pressionadas, reduzem o 
preço da matéria-prima, com resultados dramáticos para o produtor; 

b) o custo elevado da intermediação das indústrias, especialmente 
de algumas cooperativas regionais e centrais, que, com uma estrutura 
administrativa pesada e métodos de gestão ultrapassados, oneram 
demasiadamente a produção primária; 

c) o predomínio na indústria e no comércio do leite UHT (longa vida), 
que vem ditando os preços dos demais produtos lácteos. O alto custo 
da embalagem, fabricada por uma única empresa no País - o que 
configura monopólio - eleva em demasia o custo industrial, 

~-----------~------------~ 
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pressionando para baixo o preço recebido pelo produtor; 

d) a produção de leite extracota no período da safra, a qual favorece 
o poder de barganha das indústrias, que estocam o produto e podem 
reduzir os preços na entressafra, sob a alegação de que há excesso 
de oferta. 

Verificando-se a atuação dos grandes supermercados e suas 
perspectivas e cotejando-se seus aspectos aparentemente legais e 
normais com a documentação e os depoimentos obtidos pela CPI, 
conclui-se facilmente que, para a readequação da cadeia produtiva do 
leite, com vistas a uma remuneração justa para o produtor, 
resguardando-se o consumidor, o setor deve ser enquadrado nas 
normas que disciplinam a ordem econômica, o que certamente exigirá 
do Ministério Público uma atuação determinada, para o 
esclarecimento total da situação. 

Tal procedimento não exime as indústrias de laticínios (inclusive as 
cooperativas) de manter com seus fornecedores um relacionamento 
de parceria, dividindo as vantagens porventura advindas de melhores 
condições de comercialização com aqueles que são, em última 
análise, responsáveis pela existência do setor: os produtores de leite. 

Com relação às cooperativas de produtores, o fortalecimento do 
setor e de seu relacionamento com o sistema de representação 
sindical poderá ser eficiente e legítimo instrumento de pressão junto 
aos níveis de Governo, na defesa de interesses que, ao final, 
influenciam positivamente todo o conjunto da sociedade, com 
distribuição mais justa dos benefícios e divisão mais equilibrada dos 
custos. 

A redução gradual da participação do Estado na economia, a 
abertura dos mercados, o estabelecimento de complexos blocos 
econômicos entre países, a crescente exigência de qualidade por 
parte dos consumidores, entre outros aspectos, constituem a nova 
dinâmica econômica mundial. Essa nova realidade atinge diretamente 
a dimensão econômica das cooperativas, exigindo agilidade no 
processo decisório e qualidade na aplicação do capital no processo 
produtivo, garantindo a obtenção de excedentes. 

Esse novo cenano econom1co exige das organizações, 
cooperativadas ou não, eficiência produtiva, agilidade decisória e 
visão de futuro, entre tantas outras qualidades. Assim, a moderna 
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organização cooperativa deve ter a percepção clara de que, em 
sua dimensão social e relacionadas com a sua estrutura de poder, 
duas ações básicas deverão ser implementadas: democratização do 
poder, criando-se mecanismos que possibilitem a participação do 
quadro social na determinação da direção a ser seguida; 
profissionalização da gestão, com definição clara dos papéis de 
gestores e gerentes. 

2 - Resultados obtidos 
A CPI, antes mesmo do término de seus trabalhos, trouxe benefícios 

para o setor, alguns deles inesperados: queda no preço do leite UHT 
(longa vida) ao consumidor, confirmando as informações de margens 
excessivas praticadas pelo comércio varejista, o que representa a 
possibilidade de um aumento na demanda, beneficiando indiretamente 
o produtor; contudo, durante o recesso parlamentar, constatou-se que 
os preços voltaram a subir para o consumidor, mas não para o 
produtor; anúncio prévio do preço do leite ao produtor pelos grandes 
compradores, tendo o produtor, antes da CPI, conhecimento do preço 
só no dia do recebimento mensal; aprovação da Lei no 14.131, de 
20/12/2001, oriunda de projeto de lei de autoria dos membros da CPI, 
que determina mudanças na estrutura tributária na cadeia do leite, em 
benefício do setor produtivo; paralisação da queda nos preços de leite 
pagos ao produtor, após a repercussão dos trabalhos da CPI; grande 
mobilização do produtor, não só em Minas Gerais, como também em 
todo o País, demonstrando a consciência da importância e da 
necessidade de organização dos produtores; repercussão política da 
CPI, resultando na instalação de outras em cinco Estados da 
Federação e na possibilidade concreta de uma CPI no Congresso 
Nacional; conhecimento pelos consumidores urbanos da real situação 
dos produtores e dos valores irrisórios recebidos por eles; 
apresentação do Projeto de Lei no 1.877/2001, que cria o Programa 
Estadual de Incentivo à Produção de Leite - PRÓ-LEITE -; 

- comprovação da superioridade nutricional do leite pasteurizado em 
relação ao leite UHT (longa vida), desmentindo-se os mitos relativos 
às pretensas vantagens deste último; 

- comprovação do domínio de mercado da indústria Tetra Pak, 
fabricante de embalagens para o leite UHT, e dos efeitos nocivos 
dessas embalagens à cadeia do leite, pelo seu custo exagerado e 
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3 - Conclusões 

660 

A análise dos dados colhidos pela Comissão nos permite concluir o 
seguinte: 

a) a diminuição do preço pago pelas indústrias aos produtores não 
se justifica, pois, apesar de aparentemente não ter ocorrido 
entressafra na produção de leite deste ano, observou-se uma 
diminuição das importações em decorrência da desvalorização 
cambial do real em relação ao dólar, o que deveria manter a oferta e 
os preços estáveis, já que o consumo de leite e derivados aumentou; 

b) os representantes das indústrias, mesmo provocados pelos 
parlamentares, não comentaram o fato de as grandes redes de 
supermercados exigirem descontos e bonificações abusivas para 
venderem seus produtos. Os industriais alegam que se submetem a 
tais condições porque necessitam dos supermercados para 
sobreviverem, revelando uma relação de subserviência; 

c) na audiência pública de Divinópolis, houve denúncia concreta de 
que representantes das indústrias se reúnem para combinar os preços 
a serem pagos aos produtores; 

d) a fraude da adição de soro de leite a produtos lácteos, como leite 
em pó integral e leite UHT (longa vida), conforme boletins enviados à 
Comissão pelo Laboratório de Referência Animal - LARA -, do 
Ministério da Agricultura, é praticada por algumas indústrias, entre as 
quais destacamos duas empresas, líderes em seus segmentos: 

- leite em pó integral, marca Nestlé, produzido pela Companhia 
Produtora de Alimentos; 

- leite UHT (longa vida) integral, marca Carrefour, produzido pela 
Goiasminas Indústria de Laticínios Lida., com sede em Corumbaíba, 
GO; 

e) o crescimento do consumo do leite UHT (longa vida) tem causado 
sérios transtornos no mercado tradicional de leite, notadamente 
quanto ao conceito de bacia leiteira, já que o leite processado daquela 
forma pode ser estocado por longos períodos e em grandes 
quantidades e transportado a longa distância. Além disso, algumas 
indústrias utilizam matéria-prima de baixa qualidade em sua 
fabricação, e é mais sujeito a fraudes; 

f) o processo de ultrapasteurização a que o leite UHT é submetido 
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provoca perda de nutrientes e não esteriliza completamente o leite, 
conforme consta na embalagem. Assim, o leite longa vida, em termos 
nutricionais, é inferior ao leite pasteurizado, especialmente quanto à 
presença de vitaminas e à ausência de lactobacilos vivos; 

g) o preço do leite longa vida, nas grandes redes de supermercados 
de Belo Horizonte, caiu, em média, 30%, após a instalação da CPI. 
Durante o recesso parlamentar, os preços voltaram a subir para os 
consumidores, sem que o mesmo ocorresse para os produtores; 

h) os representantes dos supermercados afirmaram que a margem 
de lucro do leite é muito baixa, às vezes negativa, mas que o leite 
funciona como atrativo para outros produtos. Contudo, não souberam 
explicar remarcações de até 100% entre o preço de aquisição e o de 
venda, documentadas pela CPI; 

i) apesar da importação de leite em pó integral ter diminuído em 
2001, em relação à média dos anos anteriores, o volume de soro de 
leite importado aumentou este ano; 

j) a Presidente da Associação Mineira de Municípios, conforme 
solicitação da CPI, comprometeu-se a incentivar a aquisição de leite 
"in natura" pelas Prefeituras, em substituição ao leite em pó, o que 
incentivaria a produção regional; 

I) na reunião com os representantes de CPis de outros Estados, foi 
sugerida a criação de um fórum nacional permanente de 
acompanhamento da política leiteira no País, formado por 
representantes das CPis estaduais. 

Observa-se, assim, um grave desvirtuamento nos mecanismos de 
formação do preço do leite. Em vez de a cadeia iniciar-se com o valor 
real da matéria-prima, tendo como parâmetros o seu custo de 
produção e a remuneração justa do produtor, e ir-se agregando valor 
ao produto na indústria, na distribuição e no comércio, aparentemente, 
é o setor representado pelas grandes redes de supermercados que 
dita o preço do leite, sob o argumento da livre concorrência. Daí, 
pressionam as indústrias com descontos e promoções abusivas, e 
estas impõem preços aos produtores, que, por via de regra, não têm 
alternativa para entregar o produto. 

É necessário que se estabeleça um preço de referência para o leite, 
a partir do qual se estabeleceria o preço final ao consumidor. O valor 
pago ao produtor deveria obedecer o estipulado na planilha de custos 
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da EMBRAPA (R$0,37 em julho de 2001), acrescido de, no 
mínimo, 20%, para que o produtor tenha alguma margem de lucro 
com a atividade. Por sua vez, a distribuição da participação no preço 
final do leite deveria respeitar parâmetros que em alguns países, 
como os Estados Unidos da América, são estabelecidos em lei. Como 
exemplo, naquele país, os produtores recebem, no mínimo, 43% do 
valor de venda no varejo, a indústria recebe 38% desse valor, e o 
comércio varejista, 19%. No Brasil, a relação está invertida, já que o 
setor de comercialização fica com a maior parte da renda. 

Finalmente, podemos afirmar o seguinte: 
- algumas indústrias, conforme consta nas notas taquigráficas, 

formam cartel para reduzir os preços do leite pagos aos produtores, 
em plena entressafra, e devem ser mais bem investigadas pelo 
Ministério Público; 

- as atitudes comerciais das grandes redes de supermercados são 
condenáveis, e as margens de lucro nos produtos lácteos podem ser 
consideradas abusivas; 

- as indústrias, submetidas às pressões do varejo, recompõem suas 
margens de lucro reduzindo os preços aos produtores; 

-o leite UHT (longa vida), cujo consumo vem sendo imposto ao País 
pela indústria de embalagens Tetra Pak, ao contrário do que se 
propala, pode não ser de boa qualidade, dando margem a fraudes, 
como a adição de soro. Esse fato, talvez, explique o grande volume de 
soro em pó que entrou no País em 2001; 

- o custo da embalagem do leite UHT para a indústria foi mais 
elevado, no período analisado pela CPI, que o preço do leite pago ao 
produtor; 

- a estrutura e as condições de atuação dos órgãos federal e 
estadual de fiscalização e inspeção de produtos lácteos são 
insuficientes para o atendimento do setor e devem ser aprimoradas; 

- é necessária a adoção de um programa educativo e agressivo de 
aumento do consumo de leite e produtos lácteos; 

- as cooperativas de produtores necessitam reduzir seus custos 
administrativos, de forma a se tornarem mais racionais na prestação 
de serviços aos associados. 

V - Recomendações 
Em face das investigações realizadas, a CPI recomenda o envio das 
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a) para que aprove, com urgência, a Portaria no 56, que traz o 

Programa Nacional de Melhoramento da Qualidade do Leite - PNMQL 
-, com as adequações necessárias para a permanência dos pequenos 
produtores na atividade; 

b) para que sejam fortalecidas e aprimoradas as estruturas de apoio 
à fiscalização exercida no setor de lácteos no Estado, a cargo do 
Serviço de Inspeção Federal - SIF -; 

c) para que a denominação "leite modificado" seja proibida em 
produtos lácteos nos quais haja adição de soro ao leite, de forma a 
não induzir o consumidor a erro, que pode adquirir o produto como se 
fosse leite integral; 

d) que se crie uma câmara setorial para a cadeia produtiva do leite, 
com a participação de todos os segmentos envolvidos, para se 
definirem as políticas públicas para o setor e se dirimirem os conflitos 
existentes; 

e) para que desenvolva, em conjunto com a Organização das 
Cooperativas Brasileiras - OCB - e suas filiadas estaduais (OCEMG, 
em MG), um programa de incentivo à reestruturação das cooperativas 
de produção, para que elas possam se adequar à situação atual de 
industrialização e comercialização de leite e ao interesse dos 
cooperados; 

7) à área econômica do Governo Federal, responsável pela política 
de crédito rural: 

a) que se inclua o leite na política de garantia de preços mínimos, 
com a adoção de um preço mínimo de referência para o leite, com 
fundamento na planilha de custos da EMBRAPA; a política a ser 
adotada deverá contemplar a diferenciação de preços para as 
diversas regiões produtoras do País; 

b) para que sejam implementados programas de financiamento da 
atividade leiteira que priorizem os aspectos diretamente ligados à 
produção de leite, como a retenção de matrizes, a formação de 
pastagens e a melhoria da alimentação do gado por meio de silagens, 
entre outros; 

c) para que se promova a consolidação e o alongamento de dívidas 
contraídas pelos produtores em razão da atividade leiteira, segundo 
condições compatíveis com a atividade; 

8) ao Governador do Estado: 
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Conselho Estadual de Política Agrícola; 
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b) para que se determine ao Secretário de Estado da Fazenda 
encaminhar ao CONFAZ a proposta de se compatibilizarem os 
sistemas estaduais de tributação da cadeia dos lácteos, evitando a 
guerra fiscal entre Estados e procurando a convergência entre os 
interesses dos Estados importadores e exportadores de leite e 
derivados; 

9) ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento: 

a) para que promova o aprimoramento e o fortalecimento da 
estrutura do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, visando à 
ampliação de sua atuação no setor leiteiro; 

b) para que determine a publicação trimestral da planilha de custos 
de produção de leite, dos preços médios pagos pelas indústrias aos 
produtores, dos preços de venda da indústria para o comércio e dos 
preços finais aos consumidores dos principais produtos lácteos 
comercializados no Estado; 

10) à FAEMG, à OCEMG e ao SILEMG, para, em conjunto com os 
órgãos dos Governos Federal e Estadual que atuam na cadeia do 
leite, criarem uma entidade - Fundação Leite e Vida -, conforme 
discutido na CPI, com o objetivo precípuo de coordenar campanhas 
para aumentar o consumo do leite, com abordagem de saúde pública; 

11 - às Prefeituras Municipais, para que utilizem o leite fluido 
pasteurizado, produzido na região, nos programas de merenda 
escolar e outros de cunho social existentes nos municípios, como 
forma de incentivo à produção local; 

12 - ao Congresso Nacional, por intermédio da Comissão de 
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, para que se 
instale uma CPI, nos moldes das CPis estaduais, para averiguar, em 
âmbito nacional, os mecanismos de formação do preço do leite e a 
formação de cartel pelas indústrias e redes de supermercado; 

13 - à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da 
Assembléia, para que, no âmbito estadual, se torne um foro 
permanente da cadeia produtiva do leite, com o intuito de monitorar e 
sugerir políticas para o setor, envolvendo todos os elos da cadeia, e, 
em conjunto com as Comissões similares das outras Assembléias 
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Legislativas interessadas, atuem da mesma forma, em âmbito 
federal; 

14 - às universidades e aos órgãos estaduais e federais de 
pesquisa, para que promovam estudos sobre embalagens alternativas 
para os diversos tipos de leite e produtos lácteos, com vistas a 
quebrar o monopólio da empresa Tetra Pak e diminuir os custos das 
embalagens para a indústria, de forma que o produtor possa ser mais 
bem remunerado; 

15 - às cooperativas regionais de produtores, por intermédio da 
OCEMG, para que procedam a uma reformulação de sua forma de 
atuação na intermediação de produtos lácteos, de forma a reduzir os 
custos de gerenciamento e remunerar melhor o produtor; 

16 - aos produtores rurais, por meio da FAEMG e de seus 
sindicatos: 

a) para que planejem suas atividades de modo a evitar a produção 
do leite extra-cota, utilizado pelas indústrias para formar estoques e 
reduzir os preços na entressafra; 

b) para que busquem junto a suas entidades representativas 
orientação quanto à assinatura de contratos anuais de fornecimento 
com as indústrias, com previsão de condições mais estáveis e 
favoráveis de quantidade, preços e prazos de pagamento; 

c) para que façam gestões junto aos Prefeitos Municipais para que, 
nas aquisições públicas de leite para os programas sociais, priorizem 
o leite pasteurizado produzido local ou regionalmente, em lugar do 
leite em pó importado. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator -

Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Paulo Piau - Antõnio Andrada -
Márcio Kangussu. 

VI- Anexos* 
ANEXO I 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da produção de 

leite e derivados e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, diretamente ou por intermédio de suas entidades 
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vinculadas, divulgará, trimestralmente, no órgão oficial dos Poderes 
do Estado, na Internet e em periódico de circulação regional, as 
seguintes informações: 

I - a planilha de custo médio de produção, por região, de leite "in 
natura" e o preço médio pago pela indústria ao produtor; 

11 - os preços médios de venda dos diversos tipos de leite e seus 
derivados, tais como queijos prato, minas e mozarela, requeijão e 
manteiga, da indústria para o comércio; 

111- os preços médios de venda dos produtos mencionados no inciso 
111, praticados pelo comércio varejista para o consumidor final. 

Art. 2° - Nas embalagens do leite pasteurizado e do esterilizado pelo 
método UHT - longa vida - destinados à venda em comércio, é 
obrigatória a afixação do preço do leite "in natura" pago pela indústria 
ao produtor. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
CPI do Preço do Leite 
Justificação: Um dos fatos que motivaram a instalação da CPI do 

Preço do Leite foi a constatação de que os produtores recebiam pelo 
seu produto valores muito aquém do custo de produção. Durante as 
reuniões promovidas pela CPI para investigar os fatos a que se 
propôs, na sede do Poder Legislativo e em cidades selecionadas no 
interior do Estado, essa situação tornou-se evidente. 

Segundo dados do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite -
CNPGL -, da EMBRAPA, o custo médio de produção do leite, nas 
condições da unidade da empresa em Coronel Pacheco, em julho de 
2001, era de R$0,34 por litro. Documentos entregues pelos produtores 
de leite à CPI comprovam o recebimento de até R$0, 19 por litro, em 
agosto daquele mesmo ano. Contudo, os preços do leite UHT - longa 
vida- chegaram a R$1, 15 em Belo Horizonte, no mesmo período. 

Uma das questões que mais chamaram a atenção dos 
parlamentares foi a falta de informação dos consumidores e até 
mesmo de alguns produtores sobre a citada situação. O projeto ora 
apresentado visa a suprir essa deficiência do complexo agroalimentar 
do leite, já que os dois elos elementares da cadeia não estão nas 
mesmas condições dos intermediários, a indústria e o comércio, que 
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como a CPI comprovou. 

PROJETO DE LEI N° 
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Dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar e determina a 
promoção institucional do produto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a inclusão do leite na merenda escolar das 

unidades da rede estadual de ensino. 
Art. 2° - Incumbe à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento: 
I - promover o leite mineiro em sua propaganda institucional; 
11 - incentivar os municípios, nas aquisições destinadas aos 

programas sociais, a utilizar preferencialmente o leite pasteurizado 
produzido na região. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
CPI do Preço do Leite 
Justificação: O objetivo do projeto em tela é incentivar o consumo do 

leite pasteurizado produzido na região nos programas sociais do 
Estado e dos municípios, notadamente na merenda escolar. Nesses 
programas, a preferência para a aquisição de leite recai, em sua 
quase totalidade, sobre o produto em pó. Contudo, a CPI do Preço do 
Leite constatou a ocorrência de fraudes no processamento desse tipo 
de leite, principalmente a adição de soro de queijo a ele, o que torna 
sua qualidade duvidosa. 

Além disso, esse tipo de leite é proveniente de regiões distantes das 
regiões produtoras, muitas vezes importado de países que subsidiam 
pesadamente a produção, o que prejudica toda a cadeia produtiva do 
leite, no plano estadual e mesmo no nacional. A utilização do leite 
pasteurizado na merenda escolar nas redes estadual e municipais de 
ensino promoverá um aumento na demanda regional de leite, com 
reflexos significativos para o produtor e para a economia regional. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a alocação de recursos da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - para pesquisa de 
embalagens de leite pasteurizado e do tipo longa vida destinados ao 
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em comércio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais - FAPEMIG - incluirá no seu orçamento anual recursos para 
financiamento de projetos de pesquisa de embalagens de leite 
pasteurizado e do tipo longa vida destinados ao comércio. 

Art. 2° - São objetivos da alocação de recursos de que trata esta lei: 
I - reduzir os custos de produção industrial; 
11 - permitir maior concorrência no setor de envasamento de leite; 
111 -garantir melhor qualidade e durabilidade do leite acondicionado; 
IV - reduzir o preço do leite para o consumidor. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
CP! do Preço do Leite 
Justificação: Um dos maiores problemas detectados pela CP! do 

Preço do Leite na comercialização do leite é a predominância da 
embalagem aluminizada, produzida no País com exclusividade pela 
empresa Tetra Pak, no segmento do leite UHT (longa vida). Trata-se 
de um produto caríssimo, cujo custo para as indústrias se mostra, às 
vezes, mais elevado do que o da própria matéria-prima, o que 
pressiona negativamente o preço do leite para o produtor. Além disso, 
é um material não reciclável e de difícil degradação no meio ambiente, 
o que representa um sério problema ambiental. 

Dessa forma, constata-se a necessidade premente da intervenção 
do Estado no processo, mediante o financiamento de pesquisas para 
o desenvolvimento de embalagens alternativas para o leite fluido. 
Mesmo para a embalagem plástica, utilizada no leite pasteurizado, 
devem ser investigadas outras opções industriais, que garantam a 
conservação adequada do produto por prazo maior. Busca-se, com 
isso, quebrar o monopólio da caixinha aluminizada no leite UHT, bem 
como proteger o meio ambiente. 

PROJETO DE LEI N° 
Proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de 

queijo sob a denominação "leite modificado". 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a comercialização de derivado de leite com 
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adição de soro de queijo sob a denominação "leite modificado". 

Art. 2° - A mercadoria colocada à disposição do consumidor em 
desacordo com o disposto nesta lei será recolhida pelo fornecedor no 
prazo de cento e vinte dias, a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 3° - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator às 
seguintes penalidades: 

I - apreensão da mercadoria; 
11 - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil 

reais). 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
CPI do Preço do Leite 
Justificação: Encontra-se disponível no comercio um produto 

denominado "leite modificado", que, evidentemente, não é leite, mas 
uma mistura de leite e soro de queijo. Contudo, conforme 
investigações da CPI do Preço do Leite, é colocado à venda, por 
preços menores, nas prateleiras das lojas da rede varejista, ao lado de 
outros tipos de leite, especialmente o UHT (longa vida), o que induz o 
consumidor desavisado a erro. 

Nota-se que a embalagem apenas informa que o produto contém 
soro, mas omite em que proporção. Dessa forma, a população, por 
engano, adquire um produto com qualidade nutricional 
reconhecidamente inferior ao leite, o que implica prejuízo à saúde 
pública. 

PROJETO DE LEI N° 
Cria o Fundo Estadual de Incentivo à Produção de Leite - Fundo 

Pró-Leite. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Pró-Leite, destinado a favorecer o 

desenvolvimento da produção de leite no Estado, por meio de 
financiamentos ao produtor de leite e suas cooperativas. 

Art. 2° - Poderão ser beneficiários de operações de financiamento 
com recursos do Fundo Pró-Leite os produtores de leite e suas 
cooperativas. 

Art. 3° - São receitas do Fundo Pró-Leite: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 
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adicionais; 

11 - os recursos provenientes de operações de crédito interno e 
externo de que o Estado seja mutuário; 

111 - os recursos provenientes de abatimento do ICMS devido no 
período, no valor correspondente ao depósito efetuado em beneficio 
deste Fundo por contribuintes enquadrados no regime de que trata a 
Lei no 13.437, de 30 de janeiro de 1999, observado o disposto no art. 
22 dessa lei; 

IV - os recursos oriundos de transferências de fundos e programas 
federais e estaduais; 

V - os recursos resultantes das aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

VI - os recursos oriundos de outras fontes. 
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos 

para o pagamento de serviço e amortização de dívidas contraídas 
pelo Estado em operações de crédito destinadas ao Fundo, na forma 
e nas condições regulamentadas pelo Poder Executivo. 

Art. 4° - O Fundo Pró-Leite, de natureza e individuação contábeis, 
será rotativo, e seus recursos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
único do art. 3°, serão aplicados: 

I - sob a forma de financiamento reembolsável; 
11 - excepcionalmente, sob a forma de liberação de recursos a 

agricultores familiares produtores de leite e suas formas associativas 
devidamente legalizadas, no âmbito de programas especiais definidos 
pelo Grupo Coordenador. 

Art. 5° - Os financiamentos a serem concedidos pelo Fundo Pró-
Leite obedecerão às seguintes condições: 

I - o valor do financiamento é limitado a: 
a) 80% (oitenta por cento) do valor total dos investimentos fixos e 

semifixos; 
b) 70% (setenta por cento) do custeio do primeiro e do segundo 

anos; 
c) 30% (trinta por cento) do capital circulante do tomador, no caso de 

pessoas jurídicas; 
11 - os financiamentos para os investimentos fixos e semifixos terão o 

prazo máximo de dez anos, incluída a carência, que será de, no 
máximo, cinco anos; 
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111 - os financiamentos para custeio agrícola e para capital de giro 

das pessoas jurídicas terão o prazo máximo de cinco anos, incluída a 
carência, que será de, no máximo, dois anos; 

IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder 
Executivo; 

V - as taxas de juros, observados os limites definidos pela 
autoridade monetária para o crédito rural e garantida a concessão de 
faixas diferenciadas que beneficiem os pequenos produtores, incidirão 
sobre o saldo devedor reajustado monetariamente, capitalizadas 
durante os períodos de carência e amortização, devendo ser pagas 
junto com as parcelas do principal; 

VI - os financiamentos serão concedidos mediante as garantias 
usuais do crédito rural ou do Programa Nacional da Agricultura 
Familiar - PRONAF -, no caso de financiamento a agricultores 
familiares; 

VIl - os procedimentos e as penalidades a serem aplicados nos 
casos de inadimplemento e de sonegação fiscal serão definidos em 
regulamento. 

Art. 6° - O Fundo Pró-Leite terá como gestora a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, como agente financeiro, o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

§ 1 o - O agente financeiro fará jus a uma comissão de 3% a.a. (três 
por cento ao ano), a título de remuneração pela prestação do serviço, 
incluída na taxa de juros e incidente sobre o saldo devedor reajustado 
dos financiamentos. 

§ 2° - O agente financeiro poderá celebrar convênios com outras 
instituições financeiras para a operacionalização dos financiamentos e 
das liberações de recursos do fundo, desde que a remuneração do 
banco conveniado esteja incluída na estabelecida pelo § 1 o deste 
artigo. 

§ 3° - A fiscalização dos projetos financiados com recursos do fundo 
será realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 

Art. 7° - Compete à gestora do fundo: 
I - providenciar a inclusão, no orçamento do fundo, antes da sua 

aplicação, dos recursos previstos no art. 3° desta lei; 
11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa, 

acompanhar a sua execução e a aplicação das disponibilidades 
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transitórias de caixa do fundo; 

111 - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico 
do programa ou projeto, podendo, para este fim, designar órgão ou 
empresa pública a ela vinculada; 

Art. 8° - Compete ao agente financeiro do fundo: 
I - analisar os pleitos de financiamento enquadrados pelo Grupo 

Coordenador; 
li -aplicar os recursos do fundo obedecendo ao disposto nos arts. 4° 

e 5° desta lei; 
111 - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamento e 

contratar as operações aprovadas; 
IV - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, 

conforme as definições da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - promover a cobrança dos créditos concedidos, em todas as 

instãncias, até na esfera judicial; 
VI - emitir os relatórios de acompanhamento dos recursos colocados 

à sua disposição, encaminhando-os à gestora do fundo. 
Art. go - Compõem o Grupo Coordenador: 
I - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, que será seu Presidente; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - BDMG -; 
V- um representante do Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -; 
VI - um representante da Organização das Cooperativas do Estado 

de Minas Gerais - OCEMG -; 
Vil - um representante da Federação da Agricultura do Estado de 

Minas Gerais- FAEMG. 
Art. 1 O - Os demonstrativos financeiros do Fundo Pró-Leite 

obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora obrigam-se a 
apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela Secretaria 
de Estado da Fazenda. 
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Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo 

Pró-Leite. 
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
CPI do Preço do Leite 
Justificação: Busca-se, com o projeto em questão, uma forma de 

financiar a pecuária de leite no Estado, em condições compatíveis 
com a importãncia do setor para a economia mineira e mais favoráveis 
que as do sistema financeiro privado. A atividade leiteira é 
desenvolvida em todas as regiões do Estado, gerando emprego e 
renda em quase todos os municípios mineiros. Para muitos 
agricultores, é a única fonte de receita, necessária ao custeio da 
propriedade e ao sustento da família, já que os outros produtos são 
sazonais, e sua comercialização é realizada com periodicidade, às 
vezes, anual. 

Evidenciam-se, dessa forma, os aspectos sociais da cadeia 
agroalimentar do leite, razão pela qual entendemos ser oportuna a 
destinação de recursos do FUNDESE para financiar o fundo que ora 
se pretende criar. 

ANEXOS AO RELATÓRIO FINAL DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Anexo 2 

Síntese dos Depoimentos Prestados à Comissão 
6/9/2001: 
O Diretor-Secretário da Federação da Agricultura do Estado de 

Minas Gerais - FAEMG -, Roberto Simões, declarou suspeitar de 
formação de cartel, por parte das indústrias e das grandes redes de 
supermercados, para baixar o preço pago pelo leite aos produtores e 
pediu apoio da CPI para conseguir informações que não são 
repassadas às entidades representativas dos produtores pelos 
grandes compradores nacionais e internacionais. Ele defendeu 
transparência na cadeia produtiva do leite e disse que o produtor não 
pode ser o último elo, com os preços formados de cima para baixo, 
uma vez que não tem a quem repassar os custos de produção, cada 
vez mais elevados. 

Segundo Paulo Roberto Bernardes, Presidente da Comissão 
Nacional de Leite da Confederação Nacional de Agricultura - CNA -, o 
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anúncio da instalação da CPI do Preço do Leite pela Assembléia 
Legislativa já provocou a redução dos valores cobrados por alguns 
estabelecimentos. Ele criticou as margens de lucro praticadas pelos 
varejistas na venda do produto, as quais oscilam entre 20% e 45% 
para o leite e entre 30% e até 200%, no caso de queijos. Segundo o 
depoente, no final do período de tabelamento do leite no varejo, em 
setembro de 1991, tal margem era de 1 0%. O representante da CNA 
defendeu que o Governo obrigasse os varejistas a informar os preços 
de compra e venda do leite, caso os preços voltem a subir depois do 
término dos trabalhos da CPI. Afirmou, ainda, que cinco grupos de 
supermercados controlam 50% das vendas de produtos lácteos no 
Brasil e que os supermercados vendem o leite tipo longa vida 
praticamente sem custo, uma vez que alugam o espaço na loja para 
as indústrias, pagam os produtos a prazo e nem precisam de 
funcionários para a reposição, feita pelos próprios vendedores. "As 
indústrias não têm coragem de brigar com os supermercados por 
medo de retaliação", observou. Bernardes também protestou contra o 
volume de importações - segundo ele, em 80% provenientes do 
MERCOSUL - e anunciou que o Governo brasileiro, por solicitação da 
CNA, vai entrar com uma queixa formal contra a Argentina, que 
estaria descumprindo acordo "antidumping" firmado com o Brasil. 

O representante da CNA apresentou à CPI uma lista de propostas 
do setor privado para escoamento do excesso de leite no mercado 
nacional. As reivindicações são, entre outras, a inclusão do leite na 
Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM -; fiscalização do 
Governo Federal para que os produtos lácteos comprados por 
Estados e municípios sejam produzidos exclusivamente com matéria-
prima nacional e implantação imediata do Programa Nacional de 
Melhoria da Qualidade do Leite - PNQL -, para ampliar a exportação 
de produtos lácteos. 

Para Rodrigo Sant'Anna Alvim, Presidente da Comissão Técnica de 
Leite da FAEMG, a velocidade com que os preços do leite caíram, 
após a manifestação dos produtores na Assembléia Legislativa, 
demonstra que a margem praticada pelos supermercados era alta e 
poderia reverter para o segmento de produção primária. Questionado 
pelos Deputados, o depoente disse que na Zona da Mata mineira, que 
tem a pecuária leiteira como base da economia, houve crescimento do 
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desemprego, o que se refletiu em assaltos e saques a 
supermercados. Rodrigo Alvim ressaltou que Minas Gerais produz 
30% do leite brasileiro e que o maior importador também está no 
Estado - a Nutril. Segundo o representante da FAEMG, esse grupo 
adquiriu recentemente um laticínio desativado, apenas para obter o 
registro junto ao Serviço de Inspeção Federal - SIF -, exigido para 
importação. 

O Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, Vilson Luiz da Silva, 
parabenizou a iniciativa de se recorrer à Assembléia para criação da 
CPI. Ele criticou a falta de uma política do Governo Federal para o 
setor agropecuário e ressaltou que a agricultura familiar busca a 
sobrevivência na associação e organização dos produtores. Ele 
também criticou Prefeituras, ern especial a de São Paulo, por 
importarem leite, desprestigiando os produtores nacionais. 

12/9/2001: 
Para Aloísio Teixeira Gomes, pesquisador do Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Leite - CNPGL -, da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -, há indícios, sim, de 
cartelização na comercialização do leite. A "distorção do mercado", o 
excesso de oferta causado pelo aumento da produção e uma possível 
queda de consumo são os principais fatores que fizeram com que 
houvesse uma diminuição do preço do leite comprado, pelas 
indústrias, do pequeno e médio produtor. Segundo dados 
apresentados pelo pesquisador, 77% do leite produzido no País são 
comprados por cinco empresas: Nestlé, Parmalat, ltambé, Paulista e 
Elegê, fato que, por si só, já indica uma "distorção das relações de 
mercado". Ele informou que a EMBRAPA faz uma pesquisa trimestral, 
por meio dos órgãos de estatística do Governo, sobre os números do 
segmento agropecuário, mas os resultados ficam disponíveis cerca de 
três meses após sua coleta. A propósito, afirmou que entre os meses 
de janeiro e junho deste ano houve, de fato, um aumento da produção 
de leite no País. Ele citou a experiência da EMBRAPA em programas 
voltados para o pequeno produtor de leite, como o Pró-Leite, 
desenvolvido em Juiz de Fora e considerado um modelo, já tendo sido 
premiado internacionalmente. 

Altino Rodrigues Neto, Diretor Técnico do Instituto Mineiro de 
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Agropecuária - IMA -, informou que existem atualmente cerca de 
300 pequenas indústrias produtoras de leite registradas e fiscalizadas 
pelo órgão, cuja produção total diária não ultrapassa a marca de 
10.000 litros de leite, e que cerca de outros 300 pequenos produtores 
têm processos de registro em andamento. Afirmou que a principal 
dificuldade encontrada pelos pequenos produtores na comercialização 
refere-se às exigências de qualidade do mercado e que, nesse 
aspecto, a fiscalização do IMA tem um papel importante. Ele avaliou 
ainda que já houve um grande avanço nos últimos anos, porque até 
bem pouco tempo atrás nenhuma pequena indústria de leite era 
registrada no IMA. 

O Delegado substituto do Ministério da Agricultura em Minas Gerais, 
Miguel Houri Neto, afirmou que o órgão atua a partir da definição de 
prioridades, uma vez que não dispõe de pessoal suficiente para cobrir 
todo o Estado. Informou que o trabalho de fiscalização é feito a partir 
das denúncias que o órgão - ou outro órgão federal, estadual ou 
municipal - recebe e que, do ponto de vista sanitário, "o mercado está 
estável". Houri afirmou que o Ministério, por meio da Delegacia 
Regional, trabalha alinhado com o IMA e que os limites dessa atuação 
são os definidos legalmente. "A fiscalização sanitária é um mecanismo 
de defesa do mercado", afirmou. 

Geraldo Alvim Drusi, Diretor do Centro Tecnológico do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes, da EPAMIG, informou que a determinação 
da composição do custo no preço do leite na indústria tem um grande 
complicador, que é o fato de existirem, no Estado, indústrias que 
processam de 50 a 1.000.000 de litros de leite por dia, e que os custos 
de uma são bem diferentes dos de outra. Acrescentou que a EPAMIG 
está trabalhando numa planilha de uma indústria média de 30.000 
litros por dia. Fará parte desse estudo, ainda, a composição do custo 
de cinco ou seis produtos fermentados, de alguns queijos tradicionais, 
do queijo minas e de queijos mais finos e maturados. 

19/9/2001: 
O Presidente da FAEMG, Gilman Viana Rodrigues, disse que 

suspeita da formação de cartel na indústria leiteira, o que estaria 
aviltando os preços pagos aos produtores. Ele sugeriu aos Deputados 
que as investigações sobre a composição dos preços da cadeia do 
leite tenham como base os dois últimos anos. Ele apresentou à 
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Comissão uma planilha elaborada pela EMBRAPA que aponta na 
produção de leite em Minas o custo médio de R$0,36 por litro, além de 
uma lista com requisitos que seriam pactuados entre uma rede de 
supermercados e as empresas fornecedoras, o que, segundo ele, 
caracteriza abuso de poder econômico. Informou que atualmente, em 
plena entressafra, o preço ao produtor vem caindo, chegando a 
R$0,26 por litro. 

Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON 
Estadual, da Área de Alimentos, recomendou aos Deputados que "a 
CPI tome muito cuidado ao traçar sua estratégia, principalmente na 
requisição de documentos anteriores à sua instalação". O alerta, 
segundo ele, visa evitar que, por erros técnicos no âmbito jurídico, os 
resultados finais da Comissão fiquem prejudicados, com as ações 
propostas sendo questionadas no Tribunal de Justiça. 

O Delegado Chefe da Delegacia de Ordem Econômica - DOE -, 
Arivaldo Sudan, informou que o órgão que dirige tem a função de 
polícia judiciária, com atuação na investigação de crimes contra a 
ordem econômica, e pouco pode fazer, preventivamente, com relação 
à cartelização da indústria do leite. Para ele, neste caso, a 
competência seria da Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério 
da Justiça, da Secretaria de Estado da Fazenda e do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 

26/9/2001: 
O Presidente da Associação Mineira dos Supermercados - AMIS -, 

Antônio Claret Nametala, afirmou que os supermercados não formam 
cartel de preços para a comercialização do leite e de seus derivados e 
que também "não se reúnem com fornecedores para negociar preços", 
que, segundo ele, são definidos por cada estabelecimento, de acordo 
com sua conveniência comercial e a de seu público consumidor. "Os 
supermercados não são o vilão da economia e lutam por preços ao 
consumidor competitivos", disse ele. Afirmou, ainda, desconhecer o 
que sejam as alegadas verbas para publicidade, as chamadas "verba 
de enxoval", "verba de fidelidade" e "verba de quebra", o "custo de 
distribuição", o "PMZ ou preço margem zero" e outras expressões 
consideradas jargões no meio supermercadista, porque "a entidade 
não participa de questões comerciais". Acrescentou que, no início do 
Plano Real, vários produtos eram importados, inclusive o leite, para se 
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oferecerem preços mais competitivos ao consumidor. 

Gotardo Gomes de Castro, Gerente de Contabilidade do Carrefour, 
afirmou que a empresa não cobra das indústrias por melhor 
localização ou exposição dos produtos nas gôndolas e que a alteração 
dos preços do leite nas últimas semanas deveu-se a uma série de 
promoções feitas pela rede Carrefour, em razão do aniversário da 
empresa. 

A mesma explicação foi dada por Roberto Carlos Evangelista, 
Gerente de Compras do Champion, supermercado que pertence à 
rede Carrefour. Ele afirmou, ainda, que já "ouviu falar'' sobre a "verba 
de enxoval", valor cobrado dos fornecedores quando um 
estabelecimento novo é inaugurado, mas que tal prática não existe 
nas redes Champion e Carrefour. 

José Manoel Barbosa da Silva, Diretor Comercial das redes EPA e 
Mart Plus; Jairo Aimorés, Gerente-Geral do Extra Hipermercado; ldeli 
Pacífico, do Wal Mart Supermercados, e Judemar Rodrigues de 
Castro, Diretor do Hiper Via Brasil, afirmaram que o preço final de um 
produto é determinado pela concorrência e pela demanda do 
consumidor e que os supermercados, atualmente, não trabalham com, 
praticamente, nenhum produto importado, uma vez que a conjuntura 
econômica tornou as importações inviáveis para o comércio, já que o 
preço final ao consumidor fica muito alto. 

2/10/2001: 
Segundo o Presidente da Associação Mineira de Indústrias de 

Panificação - AMIP -, José Batista de Oliveira, a maioria das padarias 
trabalha com uma margem de lucro entre 20% e 30% nos produtos 
lácteos, e valores mais elevados são casos isolados. Para ele, as 
diferenças nos valores praticados são benéficas para o consumidor e 
devem-se aos custos fixos de cada empresa. 

Respondendo às indagações dos Deputados, os proprietários de 
padaria Carla Malagoli, da Padaria Aroma & Delicately; Moisés Viana, 
da Padaria Pão na Hora; Cristiano Duarte de Moura, da Padaria 
Morini, e Luís Carlos Xavier Carneiro, da Padaria Mangabeiras 
Alimentícia, afirmaram que não têm poder de negociação com as 
indústrias e, às vezes, encontram leite longa vida sendo vendido para 
o consumidor nos supermercados por preços inferiores aos que 
pagam às indústrias. Dependendo da quantidade adquirida e da forma 
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de pagamento, em média, as padarias adquirem os leites das 
marcas ltambé e Cotochés entre R$0,85 e R$0,91 a caixa de um litro. 
Já o leite Parmalat, de acordo com os empresários, chega às padarias 
por um preço um pouco maior, cerca de R$0,95. 

3/10/2001 (reunião extraordinária): 
Os Deputados que integram o Bloco Parlamentar Brasileiro da União 

de Parlamentares do Mercosul - UPM - discorreram sobre os preços 
abusivos do leite praticados por estabelecimentos varejistas e o baixo 
valor pago ao produtor rural pelo litro do produto em todo o País. A 
Deputada Elbe Brandão fez nova denúncia, envolvendo o Município 
de São Paulo, que estaria importando leite em pó da Argentina para 
uso em programas sociais, apesar de haver lei federal que proíbe a 
importação de leite para tal finalidade. 

"Não há produção de leite no Estado do Amazonas que justifique a 
implantação de uma CPI no Estado, mas estamos empenhados em 
agir em defesa dos produtores e consumidores", afirmou o 2°-Vice-
Presidente do Bloco, Deputado Miquéias Fernandes, do Amazonas. 
Além de tecer considerações sobre os elevados preços do leite e a 
desconfiança de cartelização, Miquéias Fernandes e o 2°-Tesoureiro 
do Bloco, Deputado Maurício Picarelli, do Mato Grosso do Sul, 
reforçaram a necessidade de interrogar os grandes industriais e o 
anseio dos produtores de leite em ver a situação regularizada. 

A maioria dos produtores do Estado de Santa Catarina é de 
pequenos produtores, e lá o abuso também é praticado há algum 
tempo e é tão sério quanto o de Minas, informou o Vice-Presidente da 
UPM, Deputado Milton Sander, de Santa Catarina. Segundo ele, seu 
Estado também tem instalada, na Assembléia Legislativa, uma CPI do 
Preço do Leite, a qual estaria disponível para troca de experiências e 
informações de assuntos relacionados ao leite. 

A UPM estará reunida com membros do MERCOSUL em Ushuaia, 
na Argentina, e isso, para todos os participantes da reunião, 
representa a oportunidade de levar internacionalmente os problemas 
gerados pelas grandes indústrias quanto à venda e importação do 
leite. 

Os Deputados que compuseram a mesa dos trabalhos 
manifestaram-se sobre os abusos relacionados aos preços do leite e 
sobre a importação indevida de produtos lácteos, que são produzidos 
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em grande escala no Brasil. Citaram, ainda, outras irregularidades, 
como o monopólio da Tetra Pak, empresa responsável pelas 
embalagens longa vida. "O custo da embalagem chega a R$0,24 -
mais caro do que o preço do leite pago ao produtor", afirmou o 
Deputado Cristiano Canêdo. Decidiu-se que análises mais detalhadas 
serão feitas pelos representantes da CPI em Minas e pelos Deputados 
do Bloco em outros Estados, para que se levem à Argentina reflexões 
e entendimentos mais consistentes. 

9/10/2001: 
O Gerente-Geral de Marketing Categoria Lácteos da Tetra Pak, Luís 

Guilherme Campos de Oliveira, traçou um histórico das atividades da 
empresa no Brasil e no mundo e comentou as causas da atual crise 
do setor leiteiro. "Não há uma política de exportação de excedentes. É 
preciso que o Brasil seja inserido no mercado internacional", 
defendeu. Segundo ele, a Tetra Pak, que atua na produção de 
embalagens e sistemas de processo, envase e distribuição para 
alimentos líquidos, viscosos e sólidos, está no Brasil há 43 anos e 
gera 900 empregos diretos, em 2 unidades industriais. "Nossa 
capacidade de produção no País é de 10.400.000.000 de embalagens 
por ano", informou. Em sua opinião, a empresa que representa não 
interfere nos preços recebidos pelos produtores de leite, já que são 
fornecedores da indústria e atuam posteriormente ao beneficiamento 
do leite. 

Para Almir José Meireles, Presidente da Associação Brasileira de 
Leite Longa Vida - ABVL -, a atividade leiteira no Brasil vem sendo 
historicamente tratada com injustificável desleixo. Ele fez um relato da 
crise no setor desde o ano de 1945, com o tabelamento do preço do 
leite de consumo, e afirmou que a crise atual nada mais é do que a 
repetição, em escala nacional, de outras que já ocorreram por 
excesso da oferta de leite, pois, em sua opinião, os problemas do 
setor são estruturais, e não apenas conjunturais. Informou, ainda, que, 
segundo dados do IBGE, a produção de leite recebida pelos 
estabelecimentos sob inspeção federal, estadual ou municipal cresceu 
12,6% no primeiro semestre de 2001, em comparação com o mesmo 
período de 2000. Somente em junho de 2001, o crescimento foi de 
24,4%, quando a indústria de laticínios recebeu, diariamente, 
6.800.000 litros de leite a mais que no mesmo mês do ano anterior. 
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"Com essa ordem de grandeza, a situação de crise não será 
superada por esforços exclusivos do setor lácteo", opinou. O depoente 
também afirmou que não acredita em cartelização na indústria, pois o 
segmento é formado por milhares de atores, o que o torna 
extremamente competitivo. Porém, acredita que pode haver distorções 
no mercado pela concentração da rede varejista, já que "o poder dos 
supermercados é relativo ao seu tamanho e que, por representarem 
muito das vendas de produtos lácteos, acabam impondo o preço à 
indústria de laticínios", afirmou. 

Mário Ramos Vilela, Presidente do Instituto de Pesos e Medidas -
IPEM -, discorreu sobre a importância do leite como produto 
predominante na cesta básica. Segundo ele, o instituto está 
desenvolvendo, este ano, um trabalho específico sobre produtos 
previamente medidos no Estado. Vilela informou aos parlamentares 
que 109 produtos foram verificados em Minas Gerais, constatando-se, 
em alguns deles, inconformidade nas medidas. O Presidente do 
instituto se comprometeu a remeter à CPI uma cópia da pesquisa (que 
inclui o leite). "Aqui, no Brasil, cinco empresas respondem pelo setor 
de supermercados no País", informou, acrescentando que o número é 
semelhante ao verificado em países europeus. 

16/10/2001: 
José Pereira Campos Filho, Presidente da Cooperativa Central dos 

Produtores Rurais - CCPR -, proprietária da marca ltambé, afirmou 
que a empresa processa 3.000.500 litros de leite por dia, sendo a 
terceira maior indústria de laticínios do País. Segundo ele, nos últimos 
dez anos, houve uma mudança no perfil da produção do segmento, o 
que gerou grandes desvantagens, obrigando o produtor a modernizar 
suas atividades para competir no mercado externo. Disse que o leite 
longa vida responde por apenas 6% da produção da indústria. Ele 
afirmou que a empresa paga ao produtor, pelo litro de leite, 
aproximadamente R$0,35 e o valor médio de venda para os 
supermercados é de R$0,86, dependendo do volume da compra. 

O Presidente da empresa Vigor, Carlos Alberto Mansur, disse que a 
indústria tem uma baixa participação no mercado mineiro de produtos 
lácteos, mas compra 50% de sua matéria-prima em Minas Gerais. Ele 
afirmou que o preço pago pelo litro de leite é de R$0,23, em média. 

Pedro Simão Filho, Gerente de Assuntos Políticos da Nestlé, afirmou 
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que a participação da empresa na produção de leite longa vida é 
baixa e que a companhia trabalha com mais de 1.200 produtos. 
Segundo ele, 50% do leite é captado em Minas e a quantidade de leite 
comprado este ano cresceu 15%, se comparada ao ano passado. 
Salientou que a empresa anuncia 30 dias antes o preço pago a todos 
os produtores, "o que é uma oportunidade de o produtor saber se o 
preço lhe interessa ou não". Ele disse que os baixos preços pagos aos 
produtores devem-se à diminuição do consumo, decorrente da crise 
energética, e afirmou que o preço cresceu 13% nos últimos meses. 
"Em média, pagamos entre R$0,28 e R$0,36 por litro ao produtor e 
R$0,26 pela embalagem", informou. Informou, ainda, que o preço de 
compra do leite varia de acordo com o volume e a gordura produzida, 
entre outros aspectos. O fechamento de fábricas na região de Montes 
Claros foi justificado pela complexidade do mercado, ausência de 
modernidade empresarial, falta de apoio do Governo Estadual e 
grande concorrência. 

O Gerente Nacional de Política Leiteira da Danone, Fernando 
Friederichs, disse que a empresa adquire 500 mil litros de leite por dia; 
aproximadamente, 50% são captados em Minas e o preço da 
embalagem varia entre R$0,23 e R$0,24. 

Mozart Pacheco, Presidente da Cooperativa Central Mineira Lida. -
CEMIL -, afirmou que a empresa só trabalha com leite longa vida, 
sendo todo ele adquirido em Minas Gerais e o preço da embalagem é 
responsável por 27% do custo industrial. 

O Diretor da Parmalat, Jorge Parente, criticou a falta de política 
governamental em relação ao setor leiteiro e afirmou que apenas 
7,5% da compra do produto é feita no Estado. Questionado pelo 
relator da CPI, Deputado Luiz Fernando Faria, sobre o futuro 
fechamento da indústria em ltamonte, ele justificou o fato pela 
complexidade do mercado, ausência de modernidade empresarial, 
falta de apoio do Governo Estadual e grande concorrência. Segundo 
ele, em média, o preço médio pago ao produtor é de R$0,34, sendo o 
item vendido por R$0,84, em média, aos supermercados. 

A seguir, por sua relevância, transcrevemos a inquirição procedida 
pelo Deputado Antônio Andrade aos representantes da indústria 
leiteira, a respeito da formação de cartel no setor. 

"O Deputado Antônio Andrade -Temos uma relação. São da ltambé, 



685 
da Parmalat e da Nestlé. Há uma série de produtos que entram 
nessa composição. Portanto, o Gilman (Viana, Presidente da FAEMG) 
tem total razão, quando diz que não nos concentremos somente no 
longa vida, porque, do contrário, a Nestlé, uma das maiores 
compradoras, ficaria fora das investigações. Sei que o senhor não 
participou, mas vou lhe perguntar se já participou de alguma reunião 
com outras empresas para tratar de preços de compra de leite. 

O Sr. José Pereira Campos Filho - A CCPR nunca participou dessas 
reuniões, embora tenha sido convidada por alguns colegas no 
passado. Nunca participamos. 

O Deputado Antônio Andrade - la fazer essa pergunta, mas o senhor 
já respondeu a ela. O senhor já foi convidado a participar de alguma 
reunião para tratar do preço da compra de leite? 

O Sr. José Pereira Campos Filho - Não. 
O Deputado Antônio Andrade - O senhor acabou de falar que já foi. 

O senhor confirmou isso antes que eu fizesse a pergunta, mas, agora, 
afirma que não foi. Eu sei que o senhor nunca participou. Tenho 
informações de que não, mas acabou de afirmar que foi convidado. A 
informação que tenho é que já foi convidado. 

O Sr. José Pereira Campos Filho - Posso esclarecer, Deputado. 
Trabalho na área de leite, como Presidente da ltambé, há 34 anos. Já 
participei de centenas de reuniões para tratar de preço de leite, na 
SUNAB, no CIP, inclusive já fiz greve para aumentar o preço do leite. 

O Deputado Antônio Andrade - Mas nunca foi convidado. 
O Sr. José Pereira Campos Filho - Fui convidado e participei, mas 

nunca participei de reunião para aumento de preço de leite. 
O Deputado Antônio Andrade - Fui empreiteiro, já fui convidado 

muitas vezes para acertar preço, mas nunca participei dessas 
reuniões. Já fui convidado. O senhor acabou de afirmar que já foi 
convidado por outras empresas, apesar de nunca ter participado. Sua 
contribuição é importante para nós. Estamos investigando justamente 
a cartelização na compra de leite. Sua informação é importante para 
nós. A informação que tenho é que o senhor nunca participou disso. 
Gostaria de saber se o senhor já foi convidado por alguma empresa 
compradora de leite para participar de alguma reunião, em qualquer 
lugar, para discutir preço de compra de leite. 

O Sr. José Pereira Campos Filho - Para discutir compra de leite de 
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produtor, não. 

O Deputado Antônio Andrade - Foram lidos, no princípio, os poderes 
de uma CPI, não é, Sr. Presidente? 

Pergunto ao Sr. João Maroca Filho, da Cotochés, se já foi convidado 
ou já participou de alguma reunião para discutir preço de leite. O 
senhor tem conhecimento de que sua empresa foi convidada? 

O Sr. João Maroca Russo - Não tenho conhecimento disso dentro da 
minha empresa. Existem setores de compra de leite, mas não sei em 
que nível essas relações se dão. Particularmente, nunca fui 
convidado, nem participei de reuniões de preço de leite com 
produtores. 

O Deputado Antônio Andrade - Pergunto ao Sr. Carlos Alberto 
Mansur, da Vigor, se já foi convidado ou participou de alguma reunião 
para discutir compra de preço de leite. 

O Sr. Carlos Alberto Mansur - Não sei se minha empresa foi 
convidada ou não. Pessoalmente, nunca fui convidado, não é meu 
setor. Sou Presidente da empresa, portanto nunca participei de uma 
reunião para a formação de preços. 

O Deputado Antônio Andrade - O senhor sabe se sua empresa já 
participou? 

O Sr. Carlos Alberto Mansur - Não sei. Preciso consultar meu 
departamento de compra de leite, de política leiteira, para saber disso. 

O Deputado Antônio Andrade - Pergunto ao Sr. Pedro Simão Filho, 
da Nestlé, se já foi convidado, se já participou ou se sabe se houve 
alguma reunião para tratar de preço de compra de leite. 

O Sr. Pedro Simão Filho - Isso não é da minha área, mas nunca fui 
convidado nem participei de nenhuma reunião. Também não tenho 
informação se a empresa foi ou não convidada. 

O Deputado Antônio Andrade - Gostaria que os convidados 
informassem de suas empresas se têm algum conhecimento, se 
podem nos informar por escrito se já foram convidadas ou já 
participaram de reuniões para tratar de preço de leite. Vamos fazer 
esse requerimento, que deverá ser encaminhado a todas as 
empresas. 

Quero fazer a mesma pergunta à Danone. 
O Sr. Fernando Friederichs - Como Gerente de Captação de Leite, 

não como Presidente da empresa, trato do assunto leite todos os dias. 
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Já participei de vários encontros em que são tratados assuntos 
relacionados a leite, não exclusivamente preço. Podemos discutir 
sobre a política leiteira, sobre o desenvolvimento da cadeia naquele 
ano, não só com empresas, mas também com professores de 
universidades. Acontecem encontros para se discutir o assunto leite, 
não especificamente preço de leite." 

23/10/2001: 
O Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas 

Gerais - OCEMG -, Ronaldo Scucato, afirmou que as grandes redes 
de supermercados forçam descontos expressivos, o que leva à queda 
do preço que a indústria paga ao produtor. "É um absurdo; o leite está 
valendo menos que a água e a embalagem onde é acoplado", 
salientou. Segundo o depoente, apenas 11% do lucro do setor leiteiro 
retorna ao produtor, o que gera grande êxodo rural. Informou, ainda, 
que a OCEMG possui 100 cooperativas leiteiras, que contam, em 
média, com 11 O mil associados, sendo necessário "abrir a cabeça" 
dos diretores de cooperativas para trabalharem em conjunto, visando 
ao fortalecimento das instituições e ao retorno econômico para o 
produtor. "Precisamos educar o produtor para fortalecer o sistema 
cooperativista, ter voz ativa e estabelecer o preço do leite", afirmou. 

Ronaldo Scucato declarou que a maioria das cooperativas de 
produtores de leite está em péssima situação financeira, pois tais 
organizações insistem em continuar pequenas e não querem formar 
uma grande central, para aumentar sua competitividade. 

Alberto Adhemar do Valle Júnior, Presidente do Sindicato da 
Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Minas 
Gerais - SILEMG -, afirmou que alguns setores da cadeia produtiva 
têm um lucro elevado, em detrimento de outros. "O entendimento 
entre eles é o caminho mais curto para que todos sobrevivam", 
completou. Em sua opinião, a atual crise do setor leiteiro carece de 
soluções que dependem de vontade política, além de ser necessária a 
integração dos elos que compõem a cadeia produtiva e um trabalho 
de convergência de todos os segmentos. Para ele, as pequenas e 
médias indústrias são desorganizadas e competem com as indústrias 
clandestinas, que podem ser legalizadas se for reduzida a carga 
tributária incidente sobre o produto. "As indústrias estão sendo 
penalizadas na questão do ICMS e se tornando inviáveis em Minas 
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instalar em outros Estados", afirmou. 
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Indagado sobre a queda na importação do leite em pó e o aumento 
da importação do soro, o Presidente do SILEMG afirmou que o 
sindicato tem combatido a fraude na produção do leite, e a importação 
do soro pode estar sendo utilizada nessa prática ilícita. Ele afirmou 
que o LANARA, laboratório do Ministério da Agricultura, informou já ter 
encontrado fraude na produção do leite. Declarou, ainda, que os 
supermercados estão aproveitando a desorganização de outros 
setores do leite para ditarem normas de compra do material. 

30/1 0/2001: 
O Secretário de Estado da Fazenda, José Augusto Trópia Reis, 

afirmou que a questão tributária incidente sobre o setor de laticínios 
privilegia o Estado produtor e que o produtor mineiro paga 12% de 
ICMS interestadual e 7% para a comercialização em Minas. Para ele, 
se todos os Estados respeitassem essa regra, os produtos de cada 
unidade da Federação teriam vantagem competitiva nos respectivos 
mercados locais. Trópia Reis explicou que as indústrias de laticínios 
do Centro-Sul e do Sul do País têm competitividade favorecida nos 
mercados locais; já as indústrias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
adotam o ICMS local e interestadual de 7%. Para o Secretário, outra 
situação existente em Minas é a produção de leite maior que a 
demanda interna. Informou que o Decreto no 41.984, que dá 
possibilidade ao produtor de leite de aproveitar créditos de ICMS das 
etapas anteriores do processo, está sendo reformulado, por provocar 
protestos nos segmentos não beneficiados. O Secretário declarou que 
o setor de laticínios responde por apenas R$15.000.000,00 da 
arrecadação do Estado, apesar de sua importância na economia deste 
- o que, acrescentou, comprovaria a existência de sonegação. Ele 
disse que a grande malha rodoviária de Minas Gerais dificulta a 
fiscalização, mas o Governo, para amenizar o problema, está 
colocando computadores e antenas de satélite nos carros de 
fiscalização. Ressaltou que a Secretaria tem exercido uma 
fiscalização dirigida nas grandes redes de supermercados, para 
estornar o crédito do ICMS indevido e comentou a proposta do 
Governo de que o queijo-de-minas seja incluído na cesta básica, com 
a alíquota reduzida para 7%. Sobre a guerra fiscal entre os Estados e 
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a evasão das indústrias de laticínios de Minas Gerais para outras 
unidades da Federação, Trópia Reis justificou o problema explicando 
que alguns burlam as regras e Minas, para reverter o quadro negativo, 
tem cobrado a diferença na entrada do produto no mercado local. "A 
guerra fiscal está no fim; desta forma, não será mais vantajoso para 
as indústrias instalarem-se fora do Estado de origem". 

O Secretário Adjunto da Indústria e Comércio, Marcos Lamounier 
Bicalho, declarou-se contrário à "guerra fiscal" entre os Estados e 
afirmou que concorda com a política tributária proposta pela 
Secretaria da Fazenda. Afirmou, também, que a Secretaria da 
Indústria e Comércio busca atender às reivindicações dos 
empresários - citou como exemplo a mudança da data de fruição do 
benefício fiscal da ltambé, o que facilita a permanência da empresa no 
Estado. 

6/11/2001: 
Os supermercados negociam com indústrias para adquirirem as 

chamadas bonificações - "verba de enxoval", "luvas", "verba de 
aniversário" - e outras expressões consideradas jargões no meio, 
declarou Levy Nogueira, Presidente do Supermercado Hiper Via Brasil 
e ex-Presidente da Associação Brasileira de Supermercados, para 
quem tais práticas de promoção são atitudes "internacionais e legais". 
O depoente reconheceu que o produtor de leite é mal remunerado, 
"mas o setor varejista não é o vilão", afirmou. Ele disse não saber 
aonde está o problema. Levy Nogueira contestou a informação de que 
as margens de lucro dos supermercados chega a 75% e disse que os 
índices variam de 2% a 12%. "Duvido que haja lucro de 75% num 
produto básico como o leite longa vida", completou. Sobre a compra 
de produtos lácteos de outros Estados, Levy Nogueira respondeu que 
essas aquisições são motivadas pelo sistema tributário em vigor em 
Minas Gerais. 

O Diretor Nacional de Perecíveis do Carrefour, Odair Silvério, 
informou que as promoções realizadas pelos supermercados têm 
como objetivos diminuir o preço de um determinado produto para o 
consumidor, dar suporte à inauguração de uma nova loja do 
supermercado ou aumentar a compra de produtos da indústria. "Se 
isso afeta o produtor de leite, eu desconheço. A negociação é feita 
diretamente com a indústria", declarou. O Deputado Luiz Fernando 
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Faria leu o documento intitulado "Acordo Nacional de Compras", 
relativo ao supermercado Carrefour. Segundo Odair Silvério, o 
documento refere-se a um tipo de acordo utilizado freqüentemente 
pela rede. O depoente declarou que a margem comercial no 
hipermercado sobre o leite longa vida é de 7,90% e, nos 
supermercados, de 12,90%, entre janeiro e setembro de 2001, 
enquanto o custo médio de distribuição varia de 16,87% a 27,97%. 
Segundo ele, a título de exemplificação, se o supermercado compra 
um produto por R$1 00,00 e vende por R$130,00, o lucro não é de 
30%, já que estão incluídos nesse valor custos de impostos, entre 
outros, e que os preços variam de acordo com a marca do produto. 
"Queremos ser competitivos, ter melhor preço para o cliente, mas 
respeitando a margem de venda", salientou. Indagado sobre a venda 
de leite com a marca Carrefour e a diferença do preço, se comparado 
a produtos de outras marcas, Odair Silvério disse que a rede cobra um 
valor abaixo do líder de vendas, tendo, por outro lado, as vantagens 
da qualidade e do acompanhamento da produção por um funcionário 
da empresa. 

Nildo Pires Alves, Diretor de Controle das Casas Sendas 
(Supermercado Bon Marché), cuja atuação é predominante no Estado 
do Rio de Janeiro, declarou que a "verba de aniversário" é uma 
operação que permite ter preços competitivos. Ele ponderou, ainda, 
que a tributação é que prejudica os produtores. O relator, Deputado 
Luiz Fernando Faria, leu o documento recebido pela CPI que 
comprovaria que um supermercado da Rede Sendas, comemorando 
seu aniversário, solicitou R$40.000,00 das indústrias fornecedoras. 
Nildo Pires Alves afirmou que não conhece o documento, mas que a 
empresa opera nessa modalidade de promoção. Afirmou, ainda, que a 
empresa tem apenas uma loja em Minas Gerais e a margem sugerida 
não é fixa, depende da concorrência. "Nossa margem de lucro já 
chegou a 0%, tendo como objetivo vender mais barato", informou. 

O Diretor de Compras Regionais do Extra, Márcio Milan, afirmou que 
a empresa vem perdendo lucratividade nos últimos anos, devido à 
queda do poder de compra do consumidor. Segundo ele, o 
supermercado tem, em média, 16% de margem bruta sobre o leite: 
"Podemos trabalhar com margens menores, mas nunca abaixo do que 
compramos". 
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13/11/2001: 
Para Ernesto Enio Budke Krug, Diretor de Planejamento e de 

Política Leiteira da empresa gaúcha Elegê Alimentos, os problemas na 
cadeia produtiva do leite são o gerenciamento incipiente, a deficiência 
na assistência técnica, o alto custo do frete e a falta de mão-de-obra 
qualificada. Segundo ele, o que contribui significativamente para a 
crise é o crescimento desordenado da produção do leite, além do 
surgimento de novas marcas; a crise econômica na Argentina e a 
retração do consumo. O diretor sugeriu, como soluções para o 
problema, o treinamento dos produtores e da assistência técnica, a 
melhoria da qualidade do leite e a exclusão do leite importado em 
programas governamentais. Mas a visão de cadeia integrada do leite 
é o que, em sua opinião, serviria para levar o País muito adiante na 
produção. Para barrar a entrada do leite que vem da Argentina, do 
Uruguai e de outros países, o depoente afirmou que deveria haver 
atualização da legislação vigente e fiscalização sanitária maior para o 
produto. A inspeção também não é feita com muito rigor no leite 
brasileiro. "O leite rejeitado no Rio Grande do Sul vai para miniusinas 
produtoras de queijo, e não há inspeção", afirmou Krug. Controlar os 
superfaturamentos também se faz necessário, segundo ele. "À medida 
que tais questões forem sanadas, tudo se resolverá. Os países 
grandes produtores sabem que o Brasil representa uma ameaça para 
eles", afirmou. O depoente informou, também, que a Elegê, 
responsável por 53% do mercado de leite longa vida no Rio Grande 
do Sul, deixou de ser uma Cooperativa Central e passou à iniciativa 
privada, mas ainda congrega 27 cooperativas. Segundo ele, as 
vantagens dessa transformação foram a maior agilidade e flexibilidade 
no mercado. Em relação à fraude na industrialização do leite, Ernesto 
Krug disse que a modificação do produto com soro importado é um 
fato inaceitável e que outros tipos de fraudes, também comuns, são a 
nomenclatura, o superfaturamento, a modificação no produto, a falha 
na fiscalização e a sonegação fiscal. 

Arthur Gilberto Voorluys, Diretor da Indústria de Laticínios Batavo, 
empresa adquirida pela Parmalat, com unidades industriais no Paraná 
e em Santa Catarina, declarou que o preço pago aos produtores é 
definido pela qualidade do produto. No entanto, a quantidade também 
influencia a decisão, já que os 440 produtores do Paraná produzem a 
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mesma quantidade de leite que os 7 mil de Santa Catarina e 
recebem mais por isso. O depoente afirmou que a associação com a 
Parmalat foi necessária porque a empresa estava pequena diante dos 
processos de globalização e da conseqüente competitividade exigida 
pelo novo modelo econômico. Essa também foi uma forma, segundo 
ele, de proteger o produtor da crise leiteira. Informou, ainda, que a 
Batavo reúne seis cooperativas em Santa Catarina e duas no Paraná 
e que, mesmo com uma embalagem mais barata, o leite pasteurizado 
pode ser mais caro que o longa vida, em alguns lugares. 

Um terço do leite captado pela Cooperativa Central de Laticínios do 
Estado de São Paulo - CCL - é proveniente de Minas Gerais, o que 
correspondeu a 1 O milhões de litros em setembro, informou o seu 
Diretor-Geral, Oscar Otávio Bonilha. Ele afirmou que a empresa reúne 
18 cooperativas e fornece matéria-prima para a Danone e a Paulista, 
da qual detinha a marca. Segundo o depoente, a CCPL é a única das 
quatro empresas ouvidas que anuncia com antecedência o preço a 
ser pago ao produtor pelo litro do leite. 

Gabriel Barros, representante da Indústria de Laticínios ltalac não 
soube responder às indagações dos parlamentares sobre o fato de as 
notas de compra dos produtos pelos supermercados terem valor maior 
que o preço para o consumidor. Diante de uma nota fiscal com valor 
de R$0,76 pagos pelo Carrefour à ltalac e de outra em que o mesmo 
produto era vendido por R$0,67 no supermercado, o depoente 
declarou que levaria o caso ao conhecimento da empresa para que 
fossem tomadas as providências cabíveis. 

20/11/2001: 
Salomão Teixeira de Souza, representante das empresas Alterosa 

Armazéns Gerais e Representações Aliança, informou que a primeira 
firma é uma prestadora de serviços e de armazéns gerais e não 
realiza importações, enquanto a outra atua na intermediação entre 
exportadores e importadores de produtos lácteos. Declarou que a 
Aliança representa as firmas importadoras e que, nos dois últimos 
anos, não intermediou grande número de importações, como fez em 
anos anteriores, em que houve problemas climáticos no País. 
Segundo o depoente, há grandes importações quando o mercado 
assinala que vai acontecer falta momentãnea. "No ano passado, por 
exemplo, o número de importações foi razoável, mas não mexeram 
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com o mercado. Apenas supriram a demanda nacional", afirmou. 
Sobre a aquisição de leite importado para programas sociais de 
órgãos públicos, declarou que a mercadoria importada chega hoje 
20% ou 23% mais cara que a nacional, o que tornaria inviável que 
Prefeituras, órgãos do Governo e programas sociais comprassem 
mercadoria importada, não havendo competitividade para os produtos 
importados, no momento. Declarou, ainda, que intermedia negócios 
para firmas como a Lacta, Garoto, Embaré e Tangará, entre outras. 

Segundo Peter Jordan, Presidente da Nutrir Nutrimentos Industriais 
S.A., a empresa não importa leite em pó desde o início de 1999. 
Declarou que, anteriormente àquele período, foram realizadas 
pequenas operações de importação, em razão de créditos oferecidos 
pelos exportadores externos, mas, com a desvalorização cambial, 
essas operações foram interrompidas, voltando-se a adquirir a 
mercadoria nacional. O depoente afirmou que sua empresa utiliza o 
soro de leite em pó, nacional ou importado, na formulação de diversos 
produtos e que esse produto possui proteínas de alto valor biológico, 
tanto que sua utilização é permitida pela legislação brasileira, desde 
que conste no rótulo. Afirmou, ainda, que a negociação com as 
grandes redes de supermercados é difícil, já que elas querem impor 
condições difíceis de serem cumpridas, mas que, às vezes, são 
obrigados a aceitá-las, para não ficarem fora do mercado. 

Uno Marques de Oliveira, Presidente da Nutril Alimentos S.A., 
informou que as últimas importações realizadas pela empresa foram 
de 203t de leite em pó, em 1997; de 3.400t de leite em pó modificado, 
em 2000; e de 2.815t de soro de leite, em 2001. Ele informou também 
que os produtos são importados, principalmente, da Argentina e do 
Uruguai, países que integram o MERCOSUL, e que o leite modificado 
tem preço acessível às camadas populares e a mesma validade dos 
demais leites em pó. 

O representante da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB -, Marcelo Junqueira Ferraz, declarou que a empresa exerce 
o papel de braço operativo na política de garantia do preço mínimo do 
Governo Federal. Para ele, cabe a outras esferas superiores, aos 
Ministérios da Agricultura e da Fazenda, referendados pelo Conselho 
Monetário Nacional, traçarem essa política. Afirmou que o leite, 
especificamente, não é um produto abrangido por essa política, mas 
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que a CONAB apóia o pequeno produtor de leite com a estratégia 
de fazer vendas de pequenos volumes de milho, num programa 
chamado Venda em Balcão, em que o Governo traz esse produto das 
fronteiras agrícolas, notadamente de Mato Grosso e Goiás, para as 
áreas de Minas não produtoras, especificamente a Zona da Mata, o 
Norte e o Centro, e o faz chegar ao produtor com preço muito 
competitivo, tornando viável a sua atividade. A função da CONAB, 
segundo ele, é a de regulação do mercado, atendendo ao produtor e 
tornando viável sua atividade, de forma indireta. 

27/11/2001: 
A Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - e 

Prefeita Municipal de Três Pontas, Adriene Barbosa, afirmou que a 
Associação irá agir em parceria com a CPI para pressionar o Governo 
Federal a implantar uma política nacional para a pecuária, além de 
reivindicar a adoção de um preço mínimo a ser pago ao produtor de 
leite. "Iremos atuar na mobilização dos municípios e na pressão junto 
aos Ministros e ao Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, para a solução do problema", disse. Adriene Barbosa 
sugeriu que a Assembléia apóie a AMM na criação de uma cartilha 
que mostre aos Prefeitos a melhor maneira de comprar o leite, 
valorizando o produtor. 

O Prefeito Municipal de Curvelo, Maurílio Guimarães, informou que a 
cooperativa local, filiada à ltambé, está em péssima situação 
administrativa. Ele apresentou à CPI uma inovação implementada em 
seu município, a inserção do leite pasteurizado, produzido por uma 
cooperativa local, na merenda escolar. Segundo o depoente, os 
recursos que viabilizaram o projeto são da própria Prefeitura, 
resultantes de um programa de redução de gastos municipais e do fim 
de contratações paternalistas. 

Na opinião de Derci Alves Ribeiro Filho, Presidente da Associação 
dos Municípios do Médio Centro-Oeste - AMECO - e Prefeito 
Municipal de Florestal, as grandes empresas brasileiras, como a 
ltambé, estão prejudicando os pequenos produtores. "A cooperativa 
filiada à ltambé, sediada em Pará de Minas, só não fechou por grande 
integração entre seus cooperados", afirmou. 

Sinval Neves Miranda, Presidente da Associação dos Municípios do 
Médio Rio Doce e Prefeito Municipal de Nova Módica, também criticou 
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as grandes empresas, bem como o atraso do pagamento, pelas 
cooperativas, aos produtores. Sinval Neves falou sobre o reduzido 
volume de recursos direcionado pelos municípios mineiros para a 
merenda escolar, afirmando a necessidade da criação de um cardápio 
econômico e do incentivo ao consumo de leite. 

4/12/2001: 
O Presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor -

ABRASCON -, Daniel Manucci, afirmou que iria analisar a embalagem 
do leite Moon Lait e que, se de fato ela contivesse problemas de 
rotulagem que possam induzir o consumidor a erro, recorreria a 
medidas judiciais a fim de que o produto fosse retirado do mercado, 
forçando a empresa a produzir novas embalagens adequadas ao 
Código de Defesa do Consumidor e às demais normas que regem o 
assunto. Afirmou que o Código de Defesa do Consumidor não pode 
ter seus princípios basilares relativos à devida informação e à 
transparência das relações de consumo infringidos impunemente. Tal 
situação prejudica a alimentação das crianças que se utilizam desse 
leite, ponderou. O depoente sugeriu o tabelamento dos preços do leite 
para os comerciantes, a fim de resolver as disparidades no preço de 
venda do produto em estabelecimentos diversos, como acontece, por 
exemplo, com o gás de cozinha. Outro problema abordado foi a 
importação de leite do MERCOSUL, principalmente da Argentina e do 
Uruguai, países em que os transgênicos são liberados, sendo que, no 
Brasil, tais substâncias são proibidas. 

11/12/2001: 
Benedito Vieira Pereira, Presidente da Associação Brasileira da 

Indústria de Leite Pasteurizado - ABILP -, afirmou que o crescimento 
da comercialização do leite longa vida só interessa ao fabricante das 
embalagens e aos supermercados. Para ele, o crescimento da 
comercialização do leite longa vida levou ao caos o produtor de leite e 
suas cooperativas. Declarou, ainda, que o leite longa vida, por ser 
processado em alta temperatura, tem perdas de nutrientes e o 
consumidor não é informado sobre o baixo valor nutricional do 
produto, mas atualmente a população consome 40% de leite 
pasteurizado e 60% de longa vida. 

O Presidente da Associação de Distribuidores de Leite do Estado de 
São Paulo, Joaquim Quedas Filho, declarou que o leite longa vida não 
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deveria ser considerado leite, mas bebida láctea. "O leite longa 
vida resulta em liquidação do produtor e danos à saúde", afirmou. Ele 
criticou o monopólio da rede de supermercados na venda do produto e 
defendeu a divulgação da baixa qualidade do longa vida ao 
consumidor. 

Vinicius Ferreira Paulino, Assessor Jurídico da Associação de 
Distribuidores de Leite em São Paulo, divulgou um trabalho feito pela 
Universidade Estadual Paulista - UNESP -, de Jabuticaba!, que afirma 
que o leite pasteurizado e o longa vida possuem a mesma matéria-
prima, mas o processo de fabricação do segundo resulta em redução 
da qualidade do produto. Segundo a pesquisa, o leite tem qualidades 
insatisfatórias e grandes perdas nutritivas. "O leite longa vida é 
excelente para a formação de crianças subnutridas", afirmou. 

Hilton da Cunha Peixoto e Paulo César da Alvim Rezende, 
Presidentes da Federação das Classes de Leite de Minas Gerais e da 
Associação dos Produtores de Leite de Minas Gerais, 
respectivamente, apoiaram os trabalhos da CPI do Leite e falaram da 
necessidade de se esclarecer a população sobre o tipo de leite que 
está consumindo. 

26/2/2002: 
Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de 

Agropecuária - IMA -, informou que o Governo do Estado irá lançar 
uma campanha educativa de incentivo ao consumo do café e do leite 
e estimular a certificação de qualidade desses produtos. "A campanha 
será voltada para crianças e jovens, um grande potencial do mercado 
interno que ainda não foi trabalhado", afirmou. Segundo o 
representante do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a campanha terá três atividades básicas: concursos 
para alunos e professores do ensino fundamental e médio, concurso 
para jornalistas e, em eventos agropecuários, divulgação dos 
processos de produção, industrialização e comercialização do leite. 
Em sua opinião, não há excesso de produção, mas falta de consumo, 
já que o Brasil, historicamente, importa leite quando há uma melhoria 
no poder aquisitivo da população, o que demonstra a necessidade de 
o governo direcionar seus esforços para o aumento desse consumo. 

O engenheiro agrônomo e representante do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Passos, José Luiz Ribeiro, chamou a atenção 
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para a questão da fraude no leite longa vida, que estaria sendo 
comercializado com uma mistura de até 50% de soro de leite. "Esses 
produtos não deveriam ser vendidos como leite, e sim como bebida 
láctea", afirmou. Para ele, trata-se de propaganda enganosa e um 
crime contra a saúde do consumidor. 

5/3/2002: 
O Presidente da Cooperativa Nacional de Controle de Qualidade 

(Conai), Fábio Antônio da Silva, propôs a criação da Fundação Leite, 
Saúde e Vida, com o objetivo de promover o "marketing" do leite e 
seus derivados, visando ao aumento do consumo desses produtos. 
Ele reafirmou a necessidade de se incentivar o consumo do leite e 
derivados, alegando que a oferta é maior que o consumo, o que acaba 
por derrubar o preço do produto. "O segmento leiteiro não está 
fazendo nada para divulgar o valor nutricional do leite. Não sabem 
vender o produto", afirmou. Segundo o depoente, o Estado não 
deveria interferir nas leis de mercado, mas desempenhar um papel 
importante na fiscalização e monitoria dessas ações. 

A proposta também tem a adesão da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV); segundo o professor Sebastião César Cardoso 
Brandão, do Departamento de Tecnologia de Alimentos, a 
universidade já firmou convênio com a EMBRAPA para isso. Segundo 
ele, apóiam a proposta o Sindicato da Indústria de Laticínios e 
Produtos Derivados de Minas Gerais - SILEMG -, a Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - e o Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA -, além do Ministério da Saúde e das 
associações médicas, que teriam interesse em financiar a fundação. O 
professor Brandão enfatizou a importância do leite na alimentação 
humana e suas qualidades nutricionais, como o fornecimento de 
cálcio, nutriente responsável pelo crescimento dos ossos e pela 
prevenção da osteoporose. Segundo ele, 60% do cálcio consumido no 
mundo é proveniente do leite e derivados. O professor divulgou uma 
campanha de incentivo ao consumo do leite e derivados, realizada 
nos Estados Unidos, que aborda a importância nutricional do leite. "É 
de extrema importância a realização de campanhas no Brasil para 
incentivar o consumo interno, que representa apenas 50% do 
consumo americano", afirmou. 

O Diretor-Geral do IMA, Célio Gomes Floriani, reafirmou a 
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importância da campanha educativa de valorização do leite e do 
café. A campanha seria lançada no dia 7 de março, em parceria entre 
as Secretarias de Estado da Educação e de Agricultura, tendo como 
objetivo incentivar o consumo desses produtos, principalmente entre 
crianças e adolescentes . 

A qualidade do leite foi a preocupação apresentada pelo Presidente 
do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas 
Gerais - OCEMG -, Ronaldo Scucato. Segundo ele, é necessário 
reduzir o número de cooperativas em Minas Gerais para melhorar a 
qualidade do leite e possibilitar a competição com as empresas 
multi nacionais. 

12/3/2002: 
De acordo com Domingos Sávio, Presidente da Cooperativa 

Agropecuária de Divinópolis e ex-Prefeito do município, reiterando a 
denúncia apresentada na audiência pública da Comissão naquela 
cidade, em 26/11/2001, as reuniões para a combinação do preço do 
leite teriam ocorrido há cerca de dez anos, quando ele presidia a 
cooperativa local. "O objetivo aparente dos encontros era discutir 
possíveis benefícios para os produtores, mas o assunto principal era a 
tentativa, pelas empresas, de combinação do preço pago pelo leite", 
afirmou. Segundo ele, a cooperativa não concordava com a 
combinação do preço, desejava melhor remuneração para o produtor 
e repudiava o que era proposto. "As empresas não avaliavam os 
custos do produtor, e o pagamento era sempre aquém do justo", 
criticou. Ele disse desconhecer a participação de representantes da 
empresa ltambé nesse tipo de reunião. Domingos Sávio afirmou, 
ainda, que a Cooperativa Agropecuária de Divinópolis apresentava um 
crescimento considerável, o que incomodava as grandes empresas. 
"A ltambé atuava de forma destrutiva, para inviabilizar a capacidade 
competitiva da nossa entidade", salientou. Segundo ele, a empresa 
comprava leite diretamente do produtor de Divinópolis, não associado 
à ltambé, oferecendo preço superior ao que pagava aos associados 
de outras regiões, com o objetivo de prejudicar a cooperativa local. 
"Era uma concorrência desleal, predatória, o que não pode ser aceito", 
afirmou 

Oswaldo Henrique Guimarães, Presidente da Cooperativa de 
Crédito Rural de Divinópolis - CREDIVERDI -, ratificou as denúncias 
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feitas por Domingos Sávio e defendeu a necessidade de uma 
política justa para o setor leiteiro e pagamentos dignos ao produtor. 
Ele afirmou ter participado das reuniões para "estar por dentro do 
preço de mercado" e citou o nome de alguns funcionários da Nestlé 
que negociavam nas reun~oes. "As multinacionais acertavam 
determinado preço, mas muitas não praticavam o valor proposto", 
salientou. 

O Presidente do Sindicato Rural de Formiga, Antõnio Leite de 
Rezende, afirmou ter "certeza da realização das reuniões com a 
finalidade de combinar o preço pago ao produtor de leite, até meados 
de 2000". Segundo ele, as reuniões eram mensais, realizadas perto 
da cidade de Campo Belo e com a participação das empresas que 
comercializam leite na região Centro-Oeste de Minas, entre elas 
cooperativas e grandes indústrias. Afirmou, contudo, que tudo era 
informal, não há documentação que comprove a negociação. 

José Pereira Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé, defendeu 
o direito à livre concorrência e criticou a incapacidade das pequenas 
cooperativas para competirem no mercado. "As cooperativas são 
concorrentes como outras quaisquer", disse, referindo-se à denúncia 
do ex-Presidente da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis. Ele 
negou ter participado de reuniões com o objetivo de acertar preços e 
salientou sua intenção de transformar a ltambé em uma cooperativa 
multi nacional. 

Carlos Faccina, Diretor de Assuntos Cooperativos da Nestlé, 
declarou não ter conhecimento da participação de nenhum funcionário 
da empresa em reuniões com a finalidade de combinar preços. 
Segundo ele, a Nestlé tem uma política de preços transparente, 
divulgando o valor pago ao produtor com um mês de antecedência. 

Roque Dalcin e Willian Lopes Filho, respectivamente, Diretor de 
Operações da Parmalat e Gerente de Compras de Leite da Danone, 
também negaram a participação de funcionários das empresas que 
representam em reuniões com o objetivo de combinar preços pagos 
aos produtores. 

Anexo 3 
Relação dos Documentos Recebidos 
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Anexo 1 

Págs. 1 a 4 - documentação entregue pelo Sr. Paulo Roberto 
Bernardes, Presidente da Comissão Nacional de Leite da 
Confederação Nacional de Agricultura; págs. 5 a 34 - documentação 
entregue pelo Sr. Aloísio Teixeira Gomes, pesquisador da EMBRAPA; 
págs. 35 a 41 - documentação entregue pelo Sr. Miguel Houri, 
Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais; págs. 42 e 43 -
documentação entregue pelo Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente 
da FAEMG; págs. 44 a 68 - documentação entregue pelo gabinete do 
Deputado João Batista de Oliveira; págs. 69 a 94 - documentação 
entregue pelo Sr. Antônio Claret Nametala, Presidente da Associação 
Mineira de Supermercados - AMIS -; págs. 95 a 119 - documentação 
entregue pelo gabinete do Deputado João Batista de Oliveira; págs. 
120 a 134 - documentação entregue pelo Sr. Jairo Aimorés, Gerente 
do Extra Supermercados; págs. 135 a 148 - documentação entregue 
pelo Sr. Judemar Rodrigues de Castro, Diretor de Controladoria e 
Finanças do Hiperviabrasil; pág. 149 - documentação entregue pelo 
Sr. Roberto Carlos Evangelista dos Santos, Gerente do Departamento 
de Compras do Champion Supermercados; págs. 1 50 a 164 -
documentação entregue pelo Sr. Gotardo Gomes de Castro, Gerente 
do Setor de Contabilidade do Supermercado Carrefour; págs. 165 a 
202 - documentação entregue pelos produtores rurais de Montes 
Claros; págs. 203 a 21 O - documentação entregue pela Sra. Cátia 
Malagoli, proprietária da Padaria Aroma & Delicately; págs. 211 a 214 
- documentação entregue pelo Sr. Luís Carlos Chavier Carneiro, 
proprietário da Padaria Mangabeiras; págs. 215 a 232 - documentação 
entregue pelo Sr. Mário Ramos Vilela, Presidente do IPEM; págs. 233 
a 262 - documentação entregue pelo gabinete do Deputado João 
Batista de Oliveira; págs. 263 a 329 - documentação entregue pelo Sr. 
Luís Guilherme Campos de Oliveira, Gerente-Geral de Marketing da 
empresa Tetra Pak; págs. 330 e 331 - documentação entregue pelo 
Sr. Paulo Fernando Alvarenga Diniz, Presidente da Cooperativa 
Agropecuária de Curvelo; págs. 332 a 357 - documentação entregue 
pelo Sr. Antônio Pitangui de Salvo, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Curvelo; págs. 358 a 367 - documentação 
encaminhada pelo Sr. Mozart Pacheco, Diretor-Presidente da Cemil; 
págs. 368 a 413 - documentação encaminhada pela Agropecuária 
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Minas Rancho Ltda. (Leite Dona Vaca). 

Anexo 2 
Págs. 414 a 463 - documentação entregue pelo gabinete do 

Deputado João Batista de Oliveira; págs. 464 a 658 - documentação 
entregue pelo Sr. João Maroca Russo, Diretor Comercial da Indústria 
Cotochés; págs. 659 a 794 - documentação entregue pelo Sr. Pedro 
Simão Filho, Gerente de Assuntos Públicos da Nestlé. 

Anexo 3 
Págs. 795 a 1050 - documentação entregue pelo Sr. Pedro Simão 

Filho, Gerente de Assuntos Públicos da Nestlé (continuação); págs. 
1051 a 1135- documentação entregue pelo Sr. Jorge Parente, Diretor 
da empresa Parmalat. 

Anexo 4 
Págs. 1136 a 1594 - documentação entregue pelo Sr. Jorge Parente, 

Diretor da empresa Parmalat (continuação). 

Anexo 5 
Págs. 1595 a 2006- documentação entregue pelo Sr. Jorge Parente, 

Diretor da empresa Parmalat (continuação). 

Anexo 6 
Págs. 2007 a 2407 - documentação entregue pelo Sr. José Pereira 

Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé. 

Anexo 7 
Págs. 2408 a 2772 - documentação entregue pelo Sr. José Pereira 

Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé (continuação). 

Anexo 8 
Págs. 2773 a 3144 -documentação entregue pelo Sr. José Pereira 

Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé (continuação). 

Anexo 9 
Págs. 3145 a 3616- documentação entregue pelo Sr. Carlos Alberto 
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Mansur, Presidente da empresa Vigor. 

Anexo 10 
Págs. 3617 a 4057- documentação entregue pelo Sr. Carlos Alberto 

Mansur, Presidente da empresa Vigor (continuação). 

Anexo 11 
Págs. 4058 a 4481 - documentação entregue pelo Sr. Carlos Alberto 

Mansur, Presidente da empresa Vigor (continuação). 

Anexo 12 
Págs. 4482 a 4487 - documentação entregue pelo Sr. José Manoel 

Raposo, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Juiz de 
Fora; págs. 4488 a 4505 - documentação entregue pelo Sr. Aloísio 
Lindemberg Thomé, Presidente da Comissão de Agropecuária do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Carangola; págs. 4506 a 4560 -
documentação entregue pelo Sr. Paulo Roberto Viana Franco, 
Coordenador do Programa PROLEITE da Secretaria Municipal de 
Agricultura de Juiz de Fora; págs. 4561 a 4563 - documentação 
entregue pelo Deputado Edson Rezende; págs. 4564 a 4577 -
documentação entregue pelo Sr. Geraldo Alvim Drusi, diretor do 
Centro Tecnológico do Instituto Cândido Tostes - EPAMIG -; págs. 
4578 a 4582 - documentação entregue pelo Sr. Alberto Adhemar do 
Valle Júnior, Presidente do SILEMG; págs. 4583 a 4608 -
documentação entregue pelo gabinete do Deputado João Batista de 
Oliveira; págs. 4609 a 4839 - documentação enviada pelo Sr. Paulo 
Fernando Alvarenga Diniz, Presidente da Cooperativa Agropecuária 
de Curvelo. 

Anexo 13 
Págs. 4840 a 4929 - documentação enviada pelo Sr. Paulo 

Fernando Alvarenga Diniz, Presidente da Cooperativa Agropecuária 
de Curvelo (continuação); págs. 4930 a 4952 - documentação enviada 
pelo Sr. Mário Ramos Vilela, Diretor-Geral do IPEM. 

Anexo 13 (Continuação) 
Págs. 4953 a 4955 - documentação entregue pelo Sr. Aílton Vieira 

Jordão, produtor rural de Paracatu; págs. 4956 a 4967 -
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documentação entregue pelo Sr. Erasmo Silva Neiva, produtor rural 
de Paracatu; págs. 4968 a 4988 - documentação entregue pelos 
produtores rurais de Patos de Minas; págs. 4989 e 4990 -
documentação entregue pelo Presidente da Cooperativa dos 
Produtores de Leite de lraí de Minas; págs. 4991 a 5008 -
documentação entregue pelo gabinete do Deputado João Batista de 
Oliveira; págs. 5009 e 5010 - documentação enviada pelo Sr. Luís 
Guilherme Oliveira, representante da empresa Tetra Pak; págs. 5011 
a 5073 - documentação entregue pela Sra. Andréia Gilbert de Lima, 
Gerente Jurídica da Associação Mineira de Supermercados - AMIS -; 
págs. 5074 a 5199- documentação entregue pelo Sr. Levy Nogueira, 
Presidente do Supermercado Hiperviabrasil; págs. 5200 a 5268 -
documentação entregue pelo Sr. Márcio Milan, Diretor de Compras 
Regionais do Extra Supermercados. 

Anexo 14 
Págs. 5269 a 5467 - documentação entregue pelo Sr. Nildo Pires 

Alves, Diretor de Controle das Casas Sendas (Supermercado Bon 
Marché ); págs. 5468 a 5717 - documentação entregue pelo Sr. José 
Manuel Barbosa da Silva, Diretor Comercial do Epa-Mart Plus 
Supermercados. 

Anexo 15 
Págs. 5718 a 6086 - documentação entregue pelo Sr. José Manuel 

Barbosa da Silva, Diretor Comercial do Epa-Mart Plus Supermercados 
(continuação). 

Anexo 16 
Págs. 6087 a 6532 - documentação entregue pelo Sr. José Manuel 

Barbosa da Silva, Diretor Comercial do Epa-Mart Plus Supermercados 
(continuação). 

Anexo 17 
Págs. 6533 a 7034 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion. 

Anexo 18 
Págs. 7035 a 7449- documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 
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Anexo 19 

Págs. 7450 a 7955 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 
Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 

Anexo 20 
Págs. 7956 a 8340 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 

Anexo 21 
Págs. 8341 a 8740- documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 

Anexo 22 
Págs. 8741 a 9144- documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 

Anexo 23 
Págs. 9145 a 9656 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, 

Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados Carrefour-
Champion (continuação). 

Anexo 24 
Págs. 9657 a 10011 - documentação entregue pelo Sr. Odair 

Silvério, Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados 
Carrefour-Champion (continuação). 

Anexo 25 
Págs. 10012 a 10196 - documentação entregue pelo Sr. Odair 

Silvério, Diretor de Compras Perecíveis dos Supermercados 
Carrefour-Champion (continuação); págs. 10197 a 10214 
documentação entregue pelo gabinete do Deputado João Batista de 
Oliveira; págs. 10215 a 10258 - documentação entregue pelo 
Deputado Luiz Fernando Faria, referente a reunião realizada em 
Florianópolis; págs. 10259 a 10262 - documentação entregue pelos 
produtores rurais na reunião realizada no Município de Passos; págs. 
10263 a 10344 - documentação entregue pelos produtores rurais na 
reunião realizada no Município de Uberaba; págs. 10345 a 10364 -
documentação entregue pelos produtores rurais na reunião realizada 
no Município de Governador Valadares; págs. 10365 a 10445 -
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documentação entregue pelo Sr. Ernesto Ênio Budke Krug, Diretor 
de Política Leiteira da Elegê. 

Anexo 26 
Págs. 10446 a 10475 - documentação entregue pelo Sr. Levy 

Nogueira, Presidente do Supermercado Hiperviabrasil; págs. 10476 a 
1091 O - documentação entregue pelo Sr. Arthur Gilberto Voorsluys, 
Diretor da empresa Batávia. 

Anexo 27 
Págs. 10911 a 11097 - documentação entregue pelo Sr. Arthur 

Gilberto Voorsluys, Diretor da empresa Batávia (continuação); págs. 
11098 a 11106 - documentação entregue na reunião realizada no 
Município de Machado; págs. 111 07 a 11115 - documentação 
entregue pelo Sr. Jorge Rubez, Presidente da Leite Brasil, na reunião 
realizada em Machado; págs. 11116 a 11381 -documentação enviada 
pelo Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda. 

Anexo 28 
Págs. 11382 a 11842 - documentação enviada pelo Sr. José 

Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação). 
Anexo 29 

Págs. 11843 a 12323 - documentação enviada pelo Sr. José 
Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação). 

Anexo 30 
Págs. 12324 a 12924 - documentação enviada pelo Sr. José 

Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação). 
Anexo 31 

Págs. 12925 a 13530 - documentação enviada pelo Sr. José 
Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação). 

Anexo 32 
Págs. 13531 a 13960 - documentação enviada pelo Sr. José 

Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação). 
Anexo 33 

Págs. 13961 a 14228 - documentação enviada pelo Sr. José 
Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda (continuação); 
págs. 14229 a 14399- documentação enviada pelo Sr. Roque Dalcin, 
Diretor Executivo de Operações da Parmalat. 

Anexo 34 
Págs. 14400 a 14814 - documentação enviada pelo Sr. Roque 
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Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 

Anexo 35 
Págs. 14815 a 15206 - documentação enviada pelo Sr. Roque 

Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 
Anexo 36 

Págs. 15207 a 15649 - documentação enviada pelo Sr. Roque 
Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 

Anexo 37 
Págs. 15650 a 16103 - documentação enviada pelo Sr. Roque 

Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 
Anexo 38 

Págs. 16104 a 16531 - documentação enviada pelo Sr. Roque 
Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 

Anexo 39 
Págs. 16532 a 16950 - documentação enviada pelo Sr. Roque 

Dalcin, Diretor Executivo de Operações da Parmalat (continuação). 
Anexo 40 

Págs. 16951 a 16998 - documentação entregue pelo Deputado 
Paulo Piau; págs. 16999 a 17004 - documentação enviada pelo Sr. 
Benjamin Benzaquem Sicsú, Ministro de Estado de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior - interino; pág. 17005 - documentação 
enviada pelo Sr. Haroldo Antunes, Diretor Superintendente da 
Embaré; págs. 17006 a 17326 - documentação enviada pelo Sr. José 
Pereira Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé. 

Anexo 41 
Págs. 17327 a 17541 -documentação enviada pelo Sr. José Pereira 

Campos Filho, Presidente da CCPR-Itambé (continuação); págs. 
17542 a 17773 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 
Presidente da Nestlé. 

Anexo 42 
Págs. 17774 a 18234- documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 

Presidente da Nestlé (continuação). 
Anexo 43 

Págs. 18235 a 18662 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 
Presidente da Nestlé (continuação). 

Anexo 44 
Págs. 18663 a 19088 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 
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Presidente da Nestlé (continuação). 

Anexo 45 
Págs. 19089 a 19519 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 

Presidente da Nestlé (continuação). 
Anexo 46 

Págs. 19520 a 19973 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 
Presidente da Nestlé (continuação). 

Anexo 47 
Págs. 1997 4 a 20452 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 

Presidente da Nestlé (continuação). 

Anexo 48 
Págs. 20453 a 20931 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 

Presidente da Nestlé (continuação). 

Anexo 49 
Págs. 20932 a 21393- documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 

Presidente da Nestlé (continuação). 
Anexo 50 

Págs. 21394 a 21557 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, 
Presidente da Nestlé (continuação); págs. 21558 a 21908 -
documentação enviada pelo Sr. Uno Marques de Oliveira, Presidente 
da empresa Nutril. 

Anexo 51 
Págs. 21909 a 22297 - documentação enviada pelo Sr. Uno 

Marques de Oliveira, Presidente da empresa Nutril (continuação); 
págs. 22298 a 22377 - documentação enviada pelo Sr. Mozart 
Pacheco, Presidente da CEMIL. 

Anexo 52 
Págs. 22378 a 22406 - documentação entregue pelo gabinete do 

Deputado João Batista de Oliveira; págs. 22407 e 22408 -
documentação enviada pelo Sr. José Pereira Campos Filho, 
Presidente da CCPR-Itambé; págs. 22409 a 22424 - documentação 
enviada pelo Sr. Antônio Geraldo da Silva, Gerente de Contabilidade 
do Supermercado Bon Marché; págs. 22425 e 22426 - documentação 
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enviada pelo Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado 
da Fazenda; págs. 22427 a 22436 - documentação enviada pelo Sr. 
Caio Jadson Alves de Figueiredo, Diretor-Presidente da COOPLEAL; 
págs. 22437 a 22453 - documentação entregue na reunião do dia 
10/12/2001; págs. 22454 a 22460 - documentação enviada pelo Sr. 
Etel de Souza Júnior, Gerente Comercial da Cayuaba Agroindustrial 
Ltda - "Entre Rios" -; págs. 22461 a 22793 - documentação enviada 
pelo Sr. Tomaz de Aquino Porfírio, Diretor do Laboratório de Análise 
de Referência Animal - LARA -, do Ministério da Agricultura. 

Anexo 53 
Págs. 22794 a 23249 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 

Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 
Anexo 54 

Pág. 23250 a 23712 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 
Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 

Anexo 55 
Pág. 23713 a 24184 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 

Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 

Anexo 56 
Pág. 24185 a 24639 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 

Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 
Anexo 57 

Pág. 24640 a 25072 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 
Aqui no Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 

Anexo 58 
Pág. 25073 a 25533 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 

Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação). 
Anexo 59 

Págs. 25534 a 25913 -documentação enviada pelo Sr. Tomaz de 
Aquino Porfírio, Diretor do LARA (continuação); pág. 25914 -
documentação enviada pelo Sr. Francisco Edgar Tavares, Gerente 
Jurídico da empresa Fleischmann e Royal. 

Anexo 60 
Págs. 25915 a 25970 - documentação enviada pelo Sr. José Pereira 

Campos Filho, Presidente da CCPR - ltambé; págs. 25971 a 26084 -
documentação enviada pelo Sr. Roque Dalcin, Diretor Executivo de 



Operações da Parmalat; págs. 26085 a 26343 - documentação 
enviada pelo Sr. Adalberto Santana de Souza, da empresa Nutrir. 

Anexo 61 
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Págs. 26344 a 26673 - documentação enviada pelo Sr. Adalberto 
Santana de Souza, da empresa Nutrir (continuação); págs. 26674 e 
26675 - documentação enviada pelo Sr. Salomão Teixeira de Souza, 
da empresa Alterosa Armazéns Gerais Ltda.; págs. 26676 a 26718-
documentação enviada pela Sra. Karla Malagoli, proprietária da 
Padaria Aroma & Delikatessen Ltda.; pág. 26719 - documentação 
entregue pelo Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA; págs. 
26720 a 26723 - documentação entregue pelo Sr. Márcio Carvalho, 
Assessor da FAEMG; págs. 26724 a 26732 - documentação entregue 
pelo Vereador José Luiz Ribeiro, de Passos. 

Anexo 62 
Págs. 26733 a 26787 - documentação enviada pelo Sr. José 

Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda; págs. 26788 a 
26793 - documentação enviada pelo gabinete do Deputado Paulo 
Piau; págs. 26794 a 26939 - documentação enviada pelo gabinete do 
Deputado Eduardo Brandão; págs. 26940 a 26978 - documentação 
enviada pelo Sr. José Manuel Barbosa, Gerente da DMA Distribuidora 
S.A. (Supermercados Epa - Mart Plus); págs. 26979 a 27159 -
documentação enviada pelo Extra Hipermercados. 

Anexo 63 
Págs. 27160 a 27620 - documentação enviada pelo Extra 

Hipermercados; págs. 27621 a 27625 - documentação entregue pelo 
gabinete do Deputado João Batista de Oliveira; págs. 27626 a 27630 -
documentação enviada pelo Sr. João Carlos de Figueiredo Neto, 
Diretor de Assuntos Corporativos do Carrefour. 

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do 
Regimento Interno. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial dos 

Servidores Designados, em que solicita a inclusão em ordem do dia 
da Proposta de Emenda à Constituição no 58/2001. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl do art. 232, 
c/c o art. 141, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando que o Projeto 
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de Lei no 1.623/2001 seja encaminhado à comissão seguinte a que 
foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo 
para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado João Paulo e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial para homenagear a Escola de 
Tradutores e Interpretes de Minas Gerais - ETIMIG. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 
do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data. 

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

Oliveira, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
498/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial dos Servidores Designados, 
em que solicita a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini Sr. Presidente, entraremos, 

provavelmente, no processo de discussão, mas gostaria de solicitar a 
V. Exa. que fizesse a recomposição de quórum, para que os 
Deputados pudessem comparecer ao Plenário para votarmos as 
matérias. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Responderam à chamada 33 

Deputados. Não há quorum para a votação, mas o há para a 
discussão da matéria constante na pauta. 
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Discussão de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) Prosseguimento da 
discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.050, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais- Micro Geraes -, que se encontra na 
faixa constitucional. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva opinou pela rejeição do veto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Miguel Martini 

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores ocupantes das galerias, só quero esclarecer 
para a platéia que nos assiste que esse projeto que estou discutindo é 
o último da pauta. Só o estou discutindo porque os Deputados da 
base governista, principalmente, não estão em Plenário para votar o 
projeto de vocês. O processo é regimental. Só porque não temos 
quórum para votação do veto, estamos encerrando a discussão de 
mais um veto deste Governo. Não sei se podemos chamar de 
Governo, mas vamos dizer do Governador. Governo é aquele que 
governa, Governador é aquele que foi eleito. Só temos um 
Governador que foi eleito, mas governar mesmo ele não governa. 
Aliás, além de não governar, é insensível. Ter vetado esse projeto de 
vocês demonstra a insensibilidade que tem em relação ao servidor 
público do Estado. 

Queremos discutir e demonstrar a incompetência gerencial e 
administrativa do Governador Itamar Franco. Na verdade eu sempre 
me pergunto por que quis concorrer ao Governo de Minas Gerais. O 
que todos imaginam, o que a sociedade e o cidadão imaginam, é que 
alguém que queira disputar ou que se candidate a um cargo qualquer 
está interessado em aproveitar o cargo para realizar alguma coisa, 
para construir alguma coisa. Principalmente quando alguém se 
candidata ao Governo do Estado, supõe-se que essa pessoa tenha 
um projeto para melhorar a situação do povo. Mas o que vimos com o 
Sr. Itamar Franco é que na verdade ele pensou em usar o cargo de 
Governador de Minas Gerais para se projetar na sua candidatura para 
Presidência da República. O que fez nesse período todo? Apenas 
gastou dinheiro com a mídia para falar mentira, criou factóides, 
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inventou uma birrinha pessoal com Fernando Henrique Cardoso e 
fez o seu "road show", seu passeio pelo Brasil afora. Há pouco tempo, 
dizem que tirou férias. Mas como alguém tira férias se não trabalhou? 
O que vemos? No final do ano passado, parece-me que tivemos 25 
vetos a projetos de todo tipo. Os vetos foram tão absurdos, que a 
maioria já foi derrubada. Ele desconsiderou toda a discussão, todo o 
debate feito nesta Casa - em alguns casos mais de um ano de 
debates e audiências públicas, discussão até mesmo com os técnicos 
do Governo. O projeto tramitou em duas, três e, às vezes, quatro 
comissões permanentes; alguns casos foram tradados em duas, três, 
quatro ou cinco audiências públicas; foi aprovado em cada uma 
dessas comissões, veio a Plenário, foi debatido, voltou para a 
comissão, foi amplamente discutido, tendo a sociedade participado 
por meio de suas representações, foi aprovado por unanimidade nos 
dois turnos - vem o Governador e veta. É como se ele dissesse que 
não valeu nada o que os técnicos do Governo discutiram; não valeu 
nada a opinião do SEBRAE, da CDL, das associações comerciais, de 
todas as entidades que representam as microempresas e pequenas 
empresas; não valeu nada a discussão dos Deputados, dos técnicos 
da Assembléia Legislativa. Fico imaginando que deve ter sido algo 
assim que passou pela cabeça do Governador: "Vamos vetar, porque, 
se sancionarmos, vai dar um trabalho danado, vamos ter de fazer 
modificações na Secretaria da Fazenda. Isso dá um trabalho!". Parece 
que trabalho não é bem o verbo conjugado pelo Governador Itamar 
Franco. Não é esse o verbo que ele mais gosta de conjugar, porque é 
um verbo de ação, e ele é muito mais de reação. Já tivemos 
oportunidade de ocupar a tribuna para mostrar as graves distorções 
desses setores, que são os responsáveis pela receita de ICMS do 
Estado. Vimos que, no Rio de Janeiro, o Governador Garotinho, por 
competência gerencial e administrativa, saiu de R$6.000.000.000,00 
para R$10.000.000.000,00 a mais de receita. Em Minas Gerais, o 
Governador não fez absolutamente nada. 

Vejam os senhores e as senhoras: há uma concentração absurda no 
Estado de Minas Gerais. Aqui, 2,78%, ou seja, apenas 748 empresas 
em Minas Gerais são responsáveis, num universo de 307 mil 
empresas, por 60% da receita no Estado de Minas Gerais. E três 
setores de atividade são responsáveis por 40% desse total da receita, 
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que é o setor de energia elétrica, o setor de combustível e o setor 
de telefonia. Essa distorção só pode ser corrigida com uma ação de 
Governo eficiente, competente e eficaz. Essa concentração aponta 
para a urgente necessidade de Minas Gerais incentivar as 
microempresas e pequenas empresas deste Estado, porque elas 
estão concentradas apenas em 100 municípios de Minas Gerais. Isso 
significa dizer que 743 municípios de Minas Gerais não dispõem de 
empresas de médio e grande portes. E como esse povo vai trabalhar? 
O que vai ocorrer? Irão deslocar-se do vale do Jequitinhonha, do vale 
do Mucuri e do Norte de Minas, para procurar emprego, já que lá não 
há trabalho, investimento, nem preocupação de distribuir bem as 
indústrias e empresas no Estado. 

Das empresas, 86% são microempresas ou pequenas e estão 
espalhadas por todo o Estado, e, a partir do incentivo do Governo - se 
e quando houver Governo -, sairão de microempresa para pequena 
empresa e de pequena para média, efetivando o crescimento da 
economia e gerando empregos, já que cada uma delas gera de três a 
cinco empregos. 

Vejam o quadro. Minas Gerais possuía, no início deste Governo, 
307.000 empresas e terminará com 302.000, ou seja, houve 
retrocesso, diminuição das empresas. Enquanto isso, o Rio de Janeiro 
saiu de 187.000 para 305.000 ou 307.000 empresas, quase dobrou o 
número. Esse é um dado comparativo com um Estado vizinho. Se 
estivéssemos falando do Amapá, do Norte ou do Sul, poderíamos 
estar falando de outras realidades, mas estamos falando da região 
Sudeste. 

Aliás, fazendo parênteses, ontem fui procurado por uma senhora 
que estava feliz com o Garotinho, porque tinha construído uma ponte 
em um município próximo à divisa de Minas Gerais. Temos visitado 
alguns lugares em que o povo diz: "Pelo menos, estamos vendo um 
Governador, porque o nosso não aparece aqui". 

Portanto, derrubar esse veto é fundamental para o bem do Estado. 
Tenho certeza de que os Deputados mostrarão independência ao 
derrubar esse veto. Como um Deputado poderá retornar à base e 
ouvir de um microempresário: "Deputado, votou contra nós?"; 
certamente, não quererá ouvir isso, mesmo porque o Deputado está 
aqui para representar a base. Nossa democracia é representativa e 
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participativa. É lógico que, entre o Governador e o povo, ficará com 
o último. Tanto isso é verdade, que já mostramos essa posição na 
votação do projeto Micro Geraes, aprovado por unanimidade, com a 
presença de 70 Deputados em Plenário, se não me falha a memória. 

Entretanto, o Governador nem deve ter tais informações. Estou, 
inclusive, pensando em solicitar à minha assessoria que lhe envie 
esse quadro que fizemos. Provavelmente, não o lerá, mas, talvez, sua 
assessoria o leia e lhe mostre a realidade do Estado, a qual parece 
desconhecer. 

As micro e pequenas empresas correspondem a não mais que 9% 
da receita do Estado e estão presentes em 86% dos municípios, 
gerando empregos e crescimento econômico, porque os empregados 
contribuirão com o INSS e terão poder de compra, aquecendo-se a 
economia. 

Hoje, recebi, no gabinete, um pequeno empresário, desesperado e 
revoltado, que disse: "O Estado está acabando com os pequenos 
empresários de Minas Gerais". Falou até de chantagens que estão 
sofrendo, e estamos apurando. A insensibilidade chega a esse ponto, 
mas o mais grave é o que desejamos mostrar. Quando votamos o 
Projeto Micro Geraes, estava previsto, e criamos, um fundo, o 
FUNDESE, que recebeu o nome fantasia de GERAMINAS. Esse 
fundo prevê, porque ainda não foi modificado, que as microempresas 
contribuam mensalmente com, na época, R$20,00; depois, o 
Governador aumentou para R$30,00, de maneira simplificada. Esse 
fundo, que fica no BDMG, recebe o dinheiro arrecadado, que não é do 
Estado, porque não é imposto, e o micro, o pequeno e o médio 
empresários podem até optar por depositar no FUNDESE uma parte 
do ICMS. O propósito desse fundo é emprestar dinheiro para o capital 
de giro, para a compra de equipamento e a qualificação profissional, 
com juros subsidiados, exatamente para permitir que o micro se torne 
pequeno, depois, médio e, quem sabe, até um grande empresário, 
gerando centenas e milhares de empregos. 

Para terem uma idéia do que isso significa, em uma das visitas que 
fiz ao Peru, um grupo de empresários, amigos e pessoas com objetivo 
cristão e não empresarial fez uma cotização e juntou US$50.000,00. 
Montaram uma pequena estrutura para emprestar a todos os que 
desejassem ampliar o seu ramo de atividades, e não tinham acesso 
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ao sistema financeiro. Essa idéia se parece com a do Banco do 
Povo. Essa estrutura não era pública, mas privada. As doceiras, os 
sapateiros, as costureiras, enfim, todas essas atividades pequenas, 
das quais as famílias retiram o seu sustento, poderiam pegar dinheiro 
emprestado. 

Então, para emprestar, bastava que a pessoa tivesse um amigo ou 
alguém que o indicasse e assumisse com ele o pagamento, porque 
era para ele pagar. Não havia cheque, não havia garantia, não havia 
nada. Bastava que tivesse alguém que, junto com ele, se 
responsabilizasse. Quando estive lá, os US$50.000,00 já estavam 
num volume de US$1.000.000,00. E, se não me engano, 100 mil 
famílias já tinham sido beneficiadas. Parece pouco, mas o resultado 
social é extraordinário, e foi, mais ou menos, essa idéia que nos 
motivou a criar o FUNDESE. 

Para terem uma idéia, em 1998, quando começou a vigorar a lei -
não lembro o mês exato -, foram arrecadados e depositados no 
BDMG R$30.893.537,00. Foi arrecadado e creditado no fundo o valor 
exato. Em 1999, a arrecadação aumentou mais de 50%. Então, em 
1999 - já era este Governo que está ali -, arrecadaram-se 
R$48.627.379,87, mas - pasmem os senhores e as senhoras! -
apenas R$22.996.000,00 foram creditados no fundo. Os outros 
R$25.631.000,00, ou seja, 47%, foram desviados, em vez de estarem 
no fundo para gerar crescimento econômico, emprego, enfim, 
intensificar a atividade industrial e comercial. 

O Governo precisa explicar para onde levou esses 
R$25.000.000,00. Não estão no fundo. No ano 2000, a arrecadação 
foi de R$56.555.237,00, Deputado João Leite, e apenas 
R$33.147.000,00 foram creditados no fundo. Mais R$23.407.000,00 
foram desviados do FUNDESE. Isso significa dizer que os micro e 
pequenos empresários ficaram sem esses recursos para gerar 
emprego e crescimento econômico. Quem sabe muitas dessas micro 
e pequenas empresas fecharam, faliram, porque não tinham mais 
capital de giro, não conseguiram crescer? E o que fizeram? 
Dificultaram o acesso, não informaram aos empresários, à sociedade. 
Desviaram. 

Em 2001, o rombo foi maior: R$61.509.000,00 foram arrecadados, 
mas apenas R$24.000.000,00 foram creditados no FUNDESE. 
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Deputado Sebastião Costa, R$37.000.000,00 foram desviados. E 
nós, como o restante do Brasil, precisando gerar emprego, ficamos 
sem esses recursos. 

O total: dos R$197.585.000,00 arrecadados, apenas 
R$111.000.000,00 foram creditados. O Governador Itamar Franco tem 
que prestar contas de R$91.691.896,00. Talvez por isso tenha vetado 
esse projeto. Provavelmente, imagina que, matando os 
microempresários, não requererão mais nada. Essa pode ser uma 
lógica dele, absurda. R$91.691 .896,00 foram desviados. Governador 
Itamar Franco, o povo de Minas Gerais quer saber aonde V. Exa. 
colocou esse dinheiro. Por que não está no FUNDESE? Foi esse 
Governador que, por meio da sua base na Assembléia Legislativa, 
criou uma CPI para investigar o desvio dos recursos dos fundos. Isso 
foi exatamente o que fez, desviou R$91.000.000,00. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos continuar 
fazendo esse debate, mas percebemos que não temos os Deputados 
presentes para ele. Por isso, pedimos a V. Exa. que faça a chamada 
para a recomposição do quórum. Se tivermos a presença dos 
Deputados, votaremos. Do contrário, queremos continuar a discussão 
com os Deputados presentes. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando 
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
verificação de quórum; inexistência de número regimental para 
votação; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
inexistência de número regimental para votação; suspensão e 
reabertura da reunião - Encerramento. 

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

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia 
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana)- Às 9h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 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(Deputado Antônio Júlio) - Nos termos do edital de 
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discussão e votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - A Presidência, vai suspender a reunião por 25 
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

-O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 34 Deputados. Portanto 

não há quórum para votação. 
Questões de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior Sr. Presidente, 
companheiros presentes nas galerias, o veto em pauta é muito 
importante, porque vai fazer justiça ao setor de saúde. Os poderosos 
da área tiveram aumento, e os outros não. 

Esta Casa está demonstrando conhecimento da matéria e fazendo 
justiça social: aprovou o projeto, com maioria de votos. Houve 
repercussão na mídia de que a Assembléia está mudando sua cara. 
Assim sendo, não temos como aprovar um veto dessa natureza. 
Mudar a regra do jogo fica difícil. 

Para votar esse veto, temos de ter Deputados em Plenário. Com 
certeza, não os teremos agora. Sugiro ao Presidente que dê 
prosseguimento à discussão e, de ofício, convoque os Deputados 
para uma reunião à noite. Só assim teremos certeza de que os 77 
Deputados estarão em Plenário para votar. 

A galeria tem de entender que uma matéria que exige 39 votos 
precisa ser votada com folga. Se realizarmos a votação com 44 
Deputados, o risco de cinco Deputados votarem contra é muito 
grande. 

Interessante que o PT, que se diz o partido dos trabalhadores, não 
tem nenhum representante em Plenário neste momento. Alõ, PT! 
Cadê nossos amigos do PT? Cadê a bancada que defende os 
trabalhadores? Estão presentes o PL, PTB, PMDB, PDT, PPB, mas 
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cadê o PT? Respeito o PT e sei perfeitamente da força que dá ao 
funcionalismo, mas é importante que esteja presente agora também. 

Não podemos arriscar e votar com quórum apertado, sem sobra. 
Todo o mundo sabe que voto secreto é difícil, apesar de esta Casa ter 
derrubado a maioria dos vetos em pauta nos últimos anos, fazendo, 
com isso, justiça social. 

Conto com a colaboração da galeria e convoco o PT para votar. 
Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, vemos o esforço que 
V. Exa. está fazendo para viabilizar o quórum necessário à votação da 
matéria. Os vetos estão entulhando a pauta e paralisando a Casa. A 
Assembléia precisa dar uma resposta, votando contra ou a favor do 
veto- se possível contra-, mas é importante que vote. 

Os Deputados ora em Plenário estão prontos para votar. É 
obrigação do Deputado estar presente, mas a maioria não está. Os 
representantes dos funcionários deveriam ir aos gabinetes, pedir aos 
Deputados para comparecer e votar- contra ou a favor, mas votar. 

O que falta ser feito para completarmos o elo de respeito e 
dignidade para com os funcionários públicos é resolver a questão 
salarial do pessoal da saúde. 

É grande a diferença entre o salário dos servidores de outras 
secretarias e o dos que trabalham na Secretaria da Saúde. Vimos 
discutindo sobre esse assunto e não podemos compreender como o 
servidor de uma mesma função ou de funções assemelhadas na 
educação, na CEMIG ou na COPASA recebem salário muito maior, 
enquanto na saúde o salário é ínfimo. Para votar, precisaremos de 
quórum. Portanto, fazemos um apelo aos colegas Deputados para 
virem votar. Solicitamos a V. Exa. que renove a chamada. Sugiro que 
os servidores da saúde vão aos gabinetes buscar os Deputados para 
votar. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Pedimos a presença do PT 
no Plenário. Os Deputados ainda não apareceram, mas gostaria de 
registrar a presença do Vereador Newton, do PT de ltabirito. 

O Deputado Alberto Bejani- Sr. Presidente, informo que a Bancada 
do PFL está presente. Na verdade, são os governistas que não estão 
presentes em número suficiente para perfazer o quórum. O que é 
chamado de Oposição está aqui. Os da Situação não aparecem para 
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a votação das matérias importantes. Será que há dedo do 
Governo? Levantamos cedo e estamos aqui porque achamos justo. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Arlen Santiago • A Bancada do PTB, que dá 
sustentação ao Governador Itamar Franco nesta Casa, está toda aqui. 
Estão presentes os Deputados Olinto Godinho, à Mesa; Cristiano 
Canêdo, Presidente da Comissão de Saúde; Aílton Vilela, Ambrósio 
Pinto, João Pinto Ribeiro, Dilzon Melo e Agostinho Patrús. E já está 
chegando o Deputado Fábio Avelar. Entendemos que a causa é justa. 
Temos ouvido falar muito em saúde. O Governo Federal não tem 
interesse em fazer saúde. Por que não há vagas em CTI? Porque 
qualquer CTI que atender pelo SUS dá um prejuízo brutal, e alguém 
tem de pagar por isso. O Governo Federal não quer rever a tabela. E 
estamos passando pelo sucateamento das competentes DRS. Às 
vezes, as Prefeituras poderosas pagam um salário maior e tiram bons 
funcionários. O que precisamos é de DRS competentes. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva · A Bancada do PPB também está 
presente, votando essa importante matéria, que resgata, acima de 
tudo, a dignidade e o direito dos servidores da saúde. Justifico duas 
ausências nesta manhã. Uma delas, a do nosso Líder Luiz Fernando 
Faria, que se encontra em Brasília, levando importante documento, 
como relator da CPI do Leite. A outra, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que está hospitalizado. Mas, de qualquer maneira, a bancada 
votará com os servidores da saúde. 

O Deputado Carlos Pimenta · Sr. Presidente, há uma série de vetos 
para serem analisados pelos Deputados. V. Exa. convocou reunião 
extraordinária para a parte da manhã. 

Acho que devemos continuar a discussão do último veto em pauta · 
parece que há Deputados inscritos · para tentar, ainda pela manhã, o 
quórum qualificado para a votação. 

Entre os vários vetos importantes, temos o da saúde, que se reveste 
de uma responsabilidade muito grande, pois há muitos anos que os 
funcionários da saúde esperam por essa oportunidade. 

Como médico, Deputado de uma região que está aqui marcando 
presença, o Norte de Minas, Montes Claros, e integrante da Comissão 
de Saúde, ficarei de prontidão no Plenário o tempo que for necessário. 
Está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, na coerência com o 
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nosso voto, com a nossa pos1çao, uma resposta do Poder 
Legislativo aos funcionários da área de saúde do Estado de Minas 
Gerais presentes aqui para reivindicar, com todo o direito, a sua 
presença. O PDT está de prontidão. Se for necessária a votação no 
período da manhã, da tarde ou mesmo da noite, não nos furtaremos à 
nossa responsabilidade de estar presente. 

Acho que chegou o momento de devolvermos o nosso apoio, a 
nossa posição absolutamente favorável a esses funcionários que 
fazem e são responsáveis pela saúde pública do nosso Estado. 

Parabéns pela condução, Sr. Presidente. Se for necessário, que se 
faça "ex officio" a convocação para a noite a fim de que possamos 
cumprir a nossa obrigação e dar uma resposta a esses funcionários. (-
Palmas.) 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Carlos 
Pimenta que as reuniões já estão convocadas desde ontem - já foi 
publicado no diário oficial - para a manhã, extraordinária; para a tarde, 
ordinária, e para a noite, extraordinária. 

O Deputado Sargento Rodrigues Sr. Presidente, outros 
companheiros já insistiram para que V. Exa. faça a recomposição do 
quórum. Não queremos ser chatos quanto a essa questão, mas é que 
esses vetos já estão sobrestando a pauta há algumas semanas, e 
ainda há outras matérias importantes para serem votadas. 

Como membro da Comissão dos Designados, quero dizer que há 
vários projetos que irão assegurar os direitos dos designados. São 
projetos de companheiros nossos que precisamos votar, já que o 
concurso foi realizado e as pessoas estão sendo efetivadas. V. Exa. 
tem um compromisso com a Presidente da Comissão, Deputada Elbe 
Brandão, de colocar esses projetos na pauta, como também o do 
Código de Ética e Disciplinas dos Militares do Estado, do qual tive a 
felicidade de ser o relator em dois turnos e que está pronto para ser 
votado no 2° turno. 

Solicito a V. Exa. que conclame os Deputados que estão nos 
gabinetes para comparecerem ao Plenário, a fim de votarmos essas 
matérias e liberarmos a pauta. Assim, teremos condições de votar os 
outros projetos que são de extrema importância para a população de 
Minas Gerais. 

Que a recomposição de quórum seja feita tantas vezes quantas 
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forem necessanas, até que os Deputados compareçam no 
Plenário. Sabemos que os compromissos dos demais companheiros 
são muitos, mas neste momento precisamos da presença de todos os 
Deputados para que possamos desemperrar essa pauta. Eu também 
acabei de deixar uma reunião para tratar da questão dos Fundos 
Penitenciários, da questão das drogas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência informa 
ao ilustre Deputado Sargento Rodrigues que tem feito de tudo para 
que haja quórum em Plenário, mas, hoje, infelizmente, temos uma 
comissão em Brasília, 1 O Deputados em comissões e duas comissões 
em viagem. Então, realmente, é difícil manter um quórum para a 
votação de veto. Talvez a galeria não entenda, mas não podemos 
votar vetos com 34 Deputados, pois há quórum determinado para 
essa votação. Essa é a dificuldade que estamos encontrando nesta 
reunião. Mas já está convocada uma reunião para hoje à noite; assim, 
haverá tempo para que cheguem os Deputados que estão viajando. A 
Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 28 Deputados. 

Portanto, não há quórum para votação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 15 minutos. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

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. 

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de abril de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon 
Melo, Agostinho Silveira, Durval Ângelo, lvair Nogueira e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 
proposições da Comissão. O Deputado Durval Ângelo apresenta 
requerimento em que solicita seja encaminhada solicitação à 
Corregedoria de Justiça de Minas Gerais para que encaminhe à 
Comissão os atos praticados nos últimos seis meses, da 
movimentação mensal dos pagamentos efetuados, bem como a 
discriminação de todos os cartórios de registro de imóveis e protestos, 
com seus respectivos endereços, razão social e nome de seus 
titulares, e dos municípios que relaciona. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Durval 

Ângelo - Gil Pereira. 
ATA DA ag• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia nove de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Edson Rezende, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio 
Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão e Márcio Cunha. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e a ouvir diversos convidados, que irão 
debater, em audiência pública, as demissões de servidores da 
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Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas 
Gerais - PRODEMGE. O Presidente acusa o recebimento de ofício do 
Conselheiro José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2002, e o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.367/2002 (relator: 
Deputado Luiz Menezes); 2.015/2002 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei 
n° 1.449/2001 deixa de ser apreciado em virtude da aprovação de 
requerimento de autoria do Deputado Edson Rezende em que solicita 
seja adiada a sua discussão do referido parecer. Passa-se à 2• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n• 1.690/2001 
(relator: Deputado Luiz Menezes), que recebeu parecer por sua 
aprovação. Passa-se à 3• Fase do Ordern do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado Edson 
Rezende e apresenta requerimento em que solicita que o Ministério 
Público do Trabalho, a PRODEMGE e o Governo do Estado de Minas 
Gerais revejam os termos de ajuste assinado em 4 de março do 
corrente ano, para que se suspendam as demissões nessa 
companhia, abrindo-se assim negociação que garanta os direitos dos 
servidores da PRODEMGE. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: 
Srs. Geraldo Emediato de Souza, Procurador do Trabalho; Eduardo 
Teixeira Damaceno, Gerente de Administração e Controle da 
Produção da PRODEMGE; José Geraldo Silva, Coordenador Nacional 
dos Trabalhadores de Empresas Municipais e Estaduais de 
Informática; Rosane Maria Cordeiro, Diretora Administrativa do 
SINDADOS. A Presidência, após tecer suas considerações iniciais, 
concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do 
requerimento que motivou a reunião, e, logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Menezes. 

ATA DA aa REUNIÃO ORDINÁRIA 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 DE 
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO 

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

Às quinze horas do dia nove de abril de dois mil e dois, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Alberto Bejani, 
Luiz Menezes e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado lrani Barbosa. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o 
depoimento do Cel. PM Carlos Roberto de Paula, ex-Diretor-Geral da 
Penitenciária José Maria Alkimin. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir o 
citado depoente, que é convidado a tomar assento à mesa. Procede-
se ao depoimento da testemunha, que responde às perguntas dos 
Deputados, conforme consta das notas taquigráficas. A seguir, são 
submetidos a votação requerimentos do Deputado Luiz Tadeu Leite, 
em que solicita seja pedido à Secretária da Justiça que envie à 
Comissão cópia do processo administrativo instaurado para apurar 
denúncias de irregularidades envolvendo a ex-Diretora Administrativa 
da Penitenciária José Maria Alkimin, e do Deputado lrani Barbosa, em 
que solicita sejam pedida ao Juiz do Fórum da Comarca de Ribeirão 
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das Neves cópias dos documentos que menciona. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Dilzon Melo - Luiz 

Tadeu Leite. 
ATA DA 72• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia, 
Ambrósio Pinto e Pastor George, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o 
recebimento de ofício do Procurador da República no Estado, 
encaminhando cópia de ofício remetido ao DNPM em que solicita o 
envio do relatório da última inspeção feita no Parque das Águas de 
São Lourenço a esta Comissão. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Pastor 
George, em que solicita a realização de uma audiência pública no 
Parque do ltacolomí, para discutir com a comunidade as 
possibilidades de aproveitamento do potencial turístico da região. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Gil Pereira - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 51• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dez de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Kangussu e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado Edson 
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Rezende, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Logo após, a 
Presidência registra a presença dos Deputados Marcelo Gonçalves, 
Edson Rezende, João Leite e Maria José Haueisen. A Presidência 
informa que a reunião se destina a realização de audiência pública 
para debater a real situação dos assentamentos do MST no Município 
de Buritis e solicita ao Deputado Rogério Correia que proceda à leitura 
da correspondência enviada à Comissão pelo Sr. Marcelo Afonso 
Silva, em que informa a impossibilidade de seu comparecimento à 
reunião. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em 
que solicita a audiência pública da Comissão com o Dr. Marcelo 
Afonso da Silva, Superintendente Nacional do Desenvolvimento 
Agrário - INCRA, para discutir a situação das famílias assentadas no 
Município de Buritis, acompanhados pelo Procurador Afonso Henrique 
de Miranda Teixeira, Dr. Marcelo Rezende, Diretor-Geral do ITER e 
um representante do MST. A Presidência registra a presença dos Srs. 
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça, de Defesa dos 
Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários-CAO-
DH; José Vicente Damasceno, Prefeito Municipal de Buritis; Ênio 
Bohenberg, Coordenador Estadual do MST; Marcelo Rezende, 
Diretor-Geral do ITER; e Gilvander Luís Moreira, Assessor da 
Comissão Pastoral da Terra-CPT; os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam 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, 17 de abril de 2002. 
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Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - João Leite. 

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

Às nove horas do dia onze de abril de dois mil e dois, comparecem 
na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto do 
Alto Paranaíba - AMPLA -, os Deputados Rogério Correia e Paulo 
Pettersen, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a 
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a situação da prostituição infantil no Estado e comunica que o 
prazo de funcionamento da Comissão foi prorrogado por mais 60 dias. 
Registra-se a presença dos Srs. Daniel César Botto Colaço, Juiz de 
Direito da Infância e da Juventude de Araxá; Raul Marcelo Alves e 
José Carlos Fernandes Júnior, Promotores de Justiça; Benedito 
Gonzaga Teixeira, representando o Prefeito Municipal de Araxá; José 
Cicinato de Ávila, Presidente da Câmara Municipal de Araxá; Miguel 
Alves Ferreira Júnior, Presidente da CPI da Prostituição Infantil de 
Araxá; e Maria Aparecida Rios Moço, Vereadora à Câmara Municipal 
de Araxá; Wanira Montandon, Presidente do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente de Araxá; e Ângela Leitão Barreto, 
Conselheira do Conselho Tutelar de Araxá, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais 
e, em seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. A Presidência suspende os trabalhos para um breve 
intervalo, ocasião em que são ouvidas, a portas fechadas, algumas 
testemunhas. Reaberta a reunião, passa-se à fase dos debates, e 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
do Deputado Paulo Pettersen 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, 16 de abril de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - João Pinto Ribeiro - Márcio Kangussu 

- Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia doze de abril de dois mil 
e dois, comparece na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o 
Deputado José Milton, membro da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara 
aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso 111, do Regimento 
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a instalação de antenas de telefonia celular no Município de 
Conselheiro Lafaiete e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: fax do Sr. Vicente de Faria Paiva, Prefeito de 
Conselheiro Lafaiete, no qual infoma que a questão relativa a antenas 
de telefonia celular está "sub judice"; e ofício da Dra. Flávia Simone de 
Souza, Promotora de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 
justificando sua ausência nesta reunião e se colocando à disposição 
para quaisquer esclarecimentos acerca do procedimento instaurado 
naquela Promotoria, relativo ao funcionamento de antenas de telefonia 
celular. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Benito 
Nicolau Laporte, Presidente da Câmara Municipal; Neuber Suzana de 
Menezes, Gerente de Rede da Oi em Minas Gerais; Cláudio de 
Castro, advogado da Telemig Celular; Enaldo Melo Lima, médico 
oncologista e Presidente da Sociedade Mineira de Oncologia Clínica; 
Capitão PM Marco Antônio da Silva, representando o 31° Batalhão da 
Polícia Militar, e Geraldo Helena Lopes, Presidente da FAMOCOL -
Federação das Associações dos Moradores de Conselheiro Lafaiete, 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de 
autor do requerimento que motivou a reunião, o Presidente tece as 
considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra aos convidados, 
cada um por sua vez, 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, 16 de abril de 2002. 
José Milton, Presidente- Fábio Avelar- Miguel Martini. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.990/2002 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos turísticos no 
Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em pauta visa a criar regras rígidas para que o Estado 

possa conceder incentivos fiscais a contribuintes que apoiarem 
financeiramente projetos de promoção do turismo em Minas Gerais. 

As medidas a serem implementadas incrementariam toda a cadeia 
produtiva do turismo no Estado, bem como fariam aumentar os postos 
de trabalho e, conseqüentemente, a arrecadação tributária, o que 
refletiria diretamente no desenvolvimento de todas as regiões do 
Estado e na melhoria da qualidade de vida de nossa população. 

É importante observar que, ao contrário de outras propostas 
legislativas, que buscam incentivos fiscais para diversos setores da 
nossa economia e beneficiam apenas algumas regiões de Minas, 
como os diversos pólos de desenvolvimento criados no Estado, este 
projeto tem um aspecto importante, que é sua abrangência, tendo em 
vista que a chamada "indústria do turismo" está presente em todos os 
rincões de nosso Estado, daí sua grande relevância. 

Outra característica importante do projeto é que os incentivos 
beneficiam não apenas empreendimentos turísticos, mas também 
trabalhos de pesquisa ligados à área do turismo, à promoção e 
divulgação de festividades, feiras e outras manifestações das 
tradições mineiras, como também as ações de preservação do meio 
ambiente e de pontos turísticos, históricos, culturais, de lazer e 
esporte e até para o custeio de bolsas de estudo nas áreas ligadas ao 
turismo. 



731 
Item também importante é o que prevê que o incentivador deverá 

participar com, no máximo, 80% do capital total a ser investido no 
empreendimento, cabendo ao empreendedor integralizar os 20% 
restantes, bem como o fato de se vedar a utilização de incentivo fiscal 
para projeto de que sejam beneficiários o próprio incentivador, ou seu 
sócio, seus ascendentes, descendentes e cônjuges, o que inibe a 
tentativa de fraude. 

Ademais, a proposição em tela estabelece um programa a ser 
seguido por aqueles que desejarem tirar proveito dos benefícios nela 
contidos, com critérios bem definidos para a concessão dos incentivos 
fiscais previstos, sendo que o projeto turístico apresentado deverá ser 
previamente aprovado pela Secretaria de Estado do Turismo, ouvida a 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n. 0 1.990/2002, no 1° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Ambrósio Pinto, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.919/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .919/2001, de autoria do Deputado Antônio 

Júlio, que declara de utilidade pública o Colegiado de Grupos de 
Idosos - COGIMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.919/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Colegiado de Grupos de 

Idosos de Minas Gerais- COGIMIG -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Colegiado de 

Grupos de Idosos de Minas Gerais- COGIMIG -, com sede no 



Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
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Di mas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 
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ATAS 

ATA DA 345" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/4/2002 
Presidência dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Doutor Viana 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1• Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2• Fase ·(Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.104 
a 2.109/2002 Requerimentos n°s 3.266 a 3.270/2002 
Requerimentos da Comissão de Educação e dos Deputados Luiz 
Menezes, José Milton, Anderson Adauto e Durval Ângelo -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Transporte - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, João Paulo, Hely 
Tarqüínio e Ermano Batista - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo e Luiz Menezes; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Educação e dos 
Deputados Anderson Adauto e José Milton; aprovação- Requerimento 
do Deputado Edson Rezende; deferimento; discurso do Deputado 
Edson Rezende - Inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
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Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite 
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Pastor George - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite)- Às 14h15min, a lista 

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

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Ermano Batista, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Ermano Batista, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Adroaldo Loureiro, Deputado à Assembléia Legislativa do Rio 

Grande do Sul, solicitando o empenho da Casa na aprovação de 
proposta de emenda à Constituição que trata de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Marks M. Boulware, Cônsul-Geral dos Estados Unidos no 
Brasil, agradecendo o tratamento recebido por ocasião de sua visita a 
esta Capital. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (7), 
prestando informações a respeito de pedidos de diligência das 
Comissões de Fiscalização Financeira, relativo ao Projeto de Lei no 
1.759/2001, e de Justiça, relativos aos Projetos de Lei n°s 1.977 a 
1.980, 1.982 e 1.983/2002. (-Anexem-se aos respectivos projetos de 
lei.) 

Do Sr. Frederico Penido Alvarenga, Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral, solicitando o envio à Secretaria de que é titular, 
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até 19/4/2002, das metas, prioridades e sugestões deste Poder 
para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2003. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação (2), 
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.079/2002, 
do Deputado Geraldo Rezende, e 2.739/2001 ,da Comissão do 
Trabalho. 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete 
do Secretário da Fazenda, informando que não será possível o 
comparecimento do Secretário à reunião em que se discutirá o Projeto 
de Lei n° 1.372/2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI W 2.104/2002 
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do 

Comércio de Móveis e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado, na microrregião de Ubá, o Pólo de 

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis. 
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por 

esta lei os Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba, 
Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco, 
sendo Ubá o município sede do pólo. 

Art. 2° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a 
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma 
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos 
municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a 
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se. 

Art. 3° - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas 
referidas no art. 2°: 

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual 
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de 
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e 
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de drenagem; 

11 - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura 
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou 
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I; 

111 - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições 
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas 
relacionados com a produção e a comercialização de móveis. 

Art. 4° - O Estado de Minas Gerais fica autorizado a conceder às 
empresas referidas no art. 2° os seguintes benefícios fiscais: 

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação-ICMS-para até 12% (doze por cento) nas operações 
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos 
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis, 
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em 
regulamento; 

11 - concessão de período de carência de dois anos, contado do 
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas 
empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o 
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do 
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições 
estabelecidas na legislação em vigor; 

111 - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de 
competência federal, mediante convênio do Estado com a União. 

Art. 5° - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1 o 
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios 
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus 
territórios. 

Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos 
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições 
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n. 0 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 7" - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, 
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de 
desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de empresas 
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atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de 
crédito oficiais. 

Art. 8° - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e 
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao Governo do 
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral. 

Art. 9°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2002. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem 

apresentando uma expressiva expansão e se constitui de mais de 6 
mil empresas, colocando o Estado em 5° lugar em termos de 
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em 
diferentes regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e 
o aumento da renda. 

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo 
moveleiro de Ubá, busca fazer justiça à região e incentivar a expansão 
dessa importante atividade econômica, a qual hoje representa o 3° 
pólo moveleiro do Brasil. 

Por estas razões e porque a região de Ubá, com sua indústria 
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico da 
região, aguardo dos meus pares apoio à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.105/2002 
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Araxá- CDL -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Araxá, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2002. 
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Paulo Piau 
Justificação: A Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá, fundada em 

2212/99, é uma entidade civil sem fins lucrativos, tem por finalidade 
amparar, defender, orientar, coligar e representar, no âmbito 
municipal, os seus legítimos interesses e os de suas associadas 
lojistas junto ao poder público. 

Cabe, ainda, à GOL de Araxá promover a melhoria dos 
conhecimentos técnicos especializados e a aproximação entre 
dirigentes de empresas lojistas, a divulgação e conscientização junto à 
comunidade dos serviços prestados pelas empresas lojistas e a 
manutenção de serviços de utilidade para as empresas lojistas e as 
demais associadas, mediante recursos específicos. A GOL tem por 
objetivo acompanhar e promover as iniciativas legislativas, 
estimulando as que possam contribuir para o desenvolvimento do 
comércio lojista, combatendo as que ferem os interesses da classe. 

A defesa do princípio da liberdade, no campo político, sob a forma 
de democracia e, no campo econômico, primado da livre iniciativa e 
da livre concorrência são premissas de ações da entidade, já tendo 
sido reconhecida sua utilidade pública pelo Município de Araxá por 
intermédio da Lei no 3.660, de 30/5/2000. 

Por ser uma entidade que vem realizando trabalhos de suma 
relevância para o comércio lojista da comunidade onde atua e por 
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto 
apresentado. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.1 06/2002 
Institui a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara 

Heliodora, a ser concedida às mulheres que se tenham destacado em 
atividades de relevância para o desenvolvimento do Estado. 

Art. 2° - A cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito 
Bárbara Heliodora será realizada anualmente, no dia 8 de março, 
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como parte das comemorações do Dia da Mulher. 

Art. 3° - As condecorações serão entregues pelo Governador do 
Estado de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento do 
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora. 

§ 1°- As agraciadas receberão diplomas assinados pelo Governador 
do Estado, pela Presidente, pela Vice-Presidente e pela Secretária do 
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora. 

§ 2° - O número de mulheres a serem agraciadas anualmente não 
será superior a 1 O (dez). 

§ 3° - A relação das agraciadas com a Medalha de Honra ao Mérito 
Bárbara Heliodora será publicada no órgão oficial dos Poderes do 
Estado. 

Art. 4° - A concessão da medalha dar-se-á mediante a proposta e a 
deliberação do conselho permanente, composto por um representante 
de cada um dos seguintes órgãos: 

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
li - representante do Governador do Estado; 
111 - Conselho Estadual da Mulher; 
IV - Secretaria de Estado da Cultura; 
V - Secretaria de Estado da Educação; 
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; 
VIl - Clube dos Diretores Lojistas. 
§ 1 o - O membro do conselho será indicado pelo titular do órgão 

representado e nomeado pelo Governador do Estado. 
§ 2° - O conselho elegerá uma Presidente, uma Vice-Presidente e 

uma Secretária entre seus membros, de acordo com as normas 
estabelecidas por seu regimento. 

§ 3° - Os membros do conselho não serão remunerados pelo 
exercício do cargo. 

Art. 5° - Compete ao Conselho da Medalha de Honra ao Mérito 
Bárbara Heliodora: 

I - elaborar seu regimento; 
li- aprovar as candidatas indicadas para receber a medalha; 
111 -zelar pelo prestígio da medalha; 
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas 

funções; 
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos termos 
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do regimento; 

VI - manter um acervo atualizado, com as informações referentes à 
homenageada; 

VIl - manter um livro de registro, em que serão inscritos, por ordem 
cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados 
biográficos. 

Parágrafo único - Constarão no regimento as especificações de 
tamanho e desenho da medalha e do diploma, bem como as 
condições e particularidades de sua concessão. 

Art. 6° - O conselho se reunirá ordinariamente, conforme determinar 
o regimento, e extraordinariamente, por convocação de seu 
Presidente. 

§ 1 o - O quórum para deliberação do conselho é de um terço de seus 
membros. 

§ 2° - A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da 
maioria absoluta dos membros do conselho. 

Art. 7° - Compete aos membros do Conselho da Medalha de Honra 
ao Mérito Bárbara Heliodora indicar as candidatas à condecoração. 

Parágrafo único - A indicação conterá o nome completo e a 
qualificação da candidata, seus dados biográficos, a relação de 
serviços por ela prestados e a de suas condecorações. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de abril de 2002. 
Fábio Avelar 
Justificação: D. Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira é 

considerada a mulher símbolo, o exemplo típico da mulher mineira, 
culta, ilustrada, esposa dedicada, mãe de família exemplar, a mulher 
sofredora por excelência e que, na história da Inconfidência Mineira, 
desempenhou o papel de heroína. 

Descendente da nobre estirpe de Amador Bueno, o Aclamado, 
possuidora daquela altivez que caracterizava os sertanistas de São 
Paulo, tornou-se, realmente, a mulher símbolo, "mais heróica a meu 
ver", escreveu Ana Amélia Carneiro de Mendonça, numa conferência 
sobre escritoras e poetisas brasileiras. 

A palavra "heróica" só nos parece dar toda a medida de sua 
significação, quando aplicada a feitos bélicos; entretanto, cabe 
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perfeitamente a Bárbara Heliodora, o vulto feminino que se destaca 
na Inconfidência Mineira. "Senhora de brilhante talento e rara 
formosura, considerada rica e feliz, Bárbara Heliodora tudo sacrificou 
pela causa da pátria independente", escreveu Maria Eugênia Celso 
Carneiro de Mendonça. 

Foi ela a musa inspirada e inspiradora, a quem o marido, Alvarenga 
Peixoto, do fundo da masmorra, na ilha das Cobras, dedicou inúmeros 
versos, nos quais deixa transbordar a saudade e a paixão por Bárbara 
Heliodora. 

Se existe o exemplo de uma mulher que sofreu muito, foi justamente 
D. Bárbara Heliodora. Aureliano Leite, com toda a sua autoridade de 
eminente historiador, exaltou o nome de Bárbara Heliodora em 
conferência pronunciada em Campanha. E assim finalizou seu estudo 
sobre a heroína: "Quando, porém, a América do Sul houver atingido o 
seu lugar, no mesmo plano da Europa e dos Estados Unidos, os 
historiógrafos do futuro terão que se voltar também para nós, para os 
nossos acontecimentos internos, que eles desconhecem por 
completo. É que estes dignificam igualmente a humanidade e, entre 
eles, se esses historiógrafos possuírem olhos para ver, encontrarão a 
Inconfidência Mineira. Nesse dia, Bárbara Heliodora, a sua figura 
feminina, ao lado dos mártires da Conjura, haverá de colocar-se na 
galeria dos vultos do vasto continente que Colombo revelou ao 
mundo". 

São estes os traços marcantes do caráter e da grandeza de Bárbara 
Heliodora. Conferir o seu nome à medalha que ora se pretende criar é 
uma forma digna de homenagear esse vulto da Inconfidência Mineira 
e, sobretudo, de dignificar a própria medalha. 

Com tais considerações, espero merecer o indispensável apoio de 
meus nobres pares à aprovação do projeto de lei em apreço. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.107/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Arcoense - AAA -, 

com sede no Município de Arcos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética 



Arcoense - AAA -, com sede no Município de Arcos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam - se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2002. 
Paulo Piau 
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Justificação: A Associação Atlética Arcoense -AAA- é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos formada em 13/6/54 e legalmente 
fundada em 13/6/68. Durante todos esses anos, a Associação vem se 
mantendo com a ajuda da própria comunidade e retribuindo a esta em 
forma de benefício cultural, esportivo. 

A Associação beneficia a comunidade arcoense através das 
escolinhas de futebol, para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 
de idade, participa do campeonato amador da região e da cidade, 
tendo conquistado, entre tantos títulos, o de campeão municipal de 
2001. 

O clube busca, antes de tudo, a formação de cidadãos de caráter, 
antes mesmo do simples interesse pelo futebol, evitando, assim, que 
os adolescentes venham a fazer uso de drogas ou mesmo que 
venham a praticar outros delitos. 

A Associação, como é carinhosamente chamada pelos torcedores 
do clube, possui estádio próprio e é filiada à FMF-CRD-LIADE. 

O futebol praticado pela Associação é de caráter não profissional, e 
a entidade tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades 
sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol, 
podendo, ainda, praticar ou competir em todas as modalidades 
esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino, 
nos termos da legislação vigente. 

Tendo sido declarada de utilidade pública pelo Município de Arcos 
através da Lei Municipal no 1.783, de 2000, que deu nova redação à 
Lei n° 1.548, de 1994, a Associação alvinegra arcoense, pela tradição 
no esporte da região centro-oeste do Estado, e por atender, com base 
na documentação apresentada, aos requisitos exigidos pela Lei no 
12.972, de 27/7/98, cumpre os requisitos legais necessários para o 
recebimento do título declaratório proposto, razões pelas quais 
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.108/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de 

Aquino 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 

São Tomás de Aquino imóvel urbano constituído de terreno edificado 
com área de 4.809,00m2 (quatro mil oitocentos e nove metros 
quadrados), registrado sob o no 4.713, a fls. 192-v do livro 3, no 
Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
implantação de unidade de ensino da rede municipal. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2002. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: O imóvel de que trata a propos1çao foi doado ao 

Estado, em 1966, pela Sociedade Educadora Aquinense, sem que a 
ele fosse imputada nenhuma condição quanto ao destino a ser-lhe 
atribuído. 

O donatário serviu-se do imóvel para abrigar unidade de ensino da 
rede pública estadual, e, posteriormente, a partir de decisão da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, firmou-
se com o município contrato de cessão de uso para que ele fosse 
utilizado exclusivamente como sede da Escola Municipal Barro Alto, 
conforme dispõe a cláusula terceira do Contrato no 043/99. 

Nessas condições, o Prefeito Municipal vê-se impedido de implantar 
e participar de projetos como o Esporte na Escola, o que causa certa 
frustração aos servidores e alunos da escola. Daí, a pretensão de se 
transferir o domínio do imóvel ao patrimônio de São Tomás de Aquino, 
expressa pelo seu representante maior em ofício apenso aos autos do 
processo que acompanha o projeto de lei. 
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Dado o legítimo interesse público de que se reveste a proposição, 

estamos certo de que os nobres colegas parlamentares haverão de 
prestar integral apoio à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.109/2002 
Inclui parágrafos no art. 3° da Lei no 12.735, de 30/12/97, que dispõe 

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -IPVA 
em caso de furto, roubo ou extorsão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Incluam-se no art. 3° da Lei n° 12.735, de 30/12/97, os 

seguintes parágrafos: 
"Art. 3°- .............................. . 
§ 4° - No caso de veículo roubado, furtado ou extorquido, sem 

registro de recuperação, o valor pago será restituído na razão de 1/12 
(um doze avos) por mês contados desde a ocorrência do fato. 

§ 5° - Quando se tratar de veículo roubado, furtado ou extorquido, 
com registro de recuperação, será restituído o imposto na razão de 
1/12 (um doze avos) por mês contados entre a ocorrência do fato e a 
data da sua devolução pelo órgão competente. 

§ 6° - Para os efeitos do disposto nos § 4° e 5° deste artigo, serão 
computados como um mês completo os períodos superiores a quinze 
dias.". 

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 abril de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de estabelecer um 

tratamento tributário mais justo para o contribuinte do IPVA. 
A legislação atual isenta do pagamento do imposto nos casos de 

roubo, furto ou extorsão, mas é omissa quanto à situação de quem já 
efetuou, total ou parcialmente, seu recolhimento, anteriormente à 
ocorrência. 

Não é justo que o Estado deixe de restituir ao cidadão o tributo pago 
por ele de um bem do qual foi privado. 

Se o fato gerador do tributo é a propriedade do veículo, a lógica 
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determina que o mesmo motivo que descaracteriza o domínio ou a 
posse do bem seja o fundamento da restituição do tributo já recolhido. 

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

REQUERIMENTOS 
W 3.266/2002, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja 

formulado apelo ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco 
Central do Brasil com vistas a que sejam reequacionados os prazos e 
as taxas de juros dos produtores de leite do Estado beneficiados com 
recursos do PROGER; e a que lhes sejam concedidos bônus de 
adimplência.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 3.267/2002, do Deputado Ermano Batista, pleiteando sejam 
solicitados ao Governador do Estado e aos Secretários de 
Transportes e Obras Públicas e da Segurança Pública 
esclarecimentos sobre a paralisação das obras da cadeia pública de 
Viçosa. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.268/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil, 
pleiteando seja solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a 
prisão preventiva de Armando Lourenço da Silva, Luiz Alexandre Cruz 
Ferreira, Maria Auxiliadora de Castro e Barbosa, Henrique Adalberto 
Rodrigues da Costa e Rita de Cássia Januzzi. 

W 3.269/2002, da Comissão Especial da Prostituição Infantil, 
pleiteando seja solicitado ao Governador do Estado o afastamento dos 
policiais civis Francisco de Assis Gouveia Neto, Vítor Hugo Heisler, 
Paulo de Tarso Verçosa e João Chaves Silveira. (- Distribuídos à 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.270/2002, da Comissão de Política Agropecuária , solicitando 
seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Augusto 
Ferreira Dias, Diretor Industrial da Empresa Vallee S.A., pela 
participação no Programa Agentes de Saúde Agropecuários, lançado 
pela Secretaria de Agricultura, por meio do IMA, e destinado ao 
combate à febre aftosa no Estado. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Educação e dos Deputados Luiz Menezes, José Milton, Anderson 
Adauto e Durval Ângelo. 

Comunicações 



- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 
Transporte. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio cunha. 
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O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, público, nos últimos meses ocupei 
sistematicamente a tribuna desta Casa para defender questão que 
interessa de perto a todos os Deputados Estaduais de Minas e aos 
colegas dos demais Estados brasileiros: a ampliação das 
prerrogativas dos Legislativos Estaduais. Declarei, à exaustão, a 
minha frustração ao exercer mandato de Deputado Estadual. Várias 
foram as vezes em que ilustrei meus pronunciamentos comparando-
os com a minha atuação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
pois, nos meus 16 anos como Vereador da Capital de Minas Gerais, 
me realizava muito mais como parlamentar. 

Esta situação, para mim, é paradoxal; porque, devido à estrutura 
geopolítica brasileira, um Deputado Estadual deveria ter maior 
expressão que um Vereador, no que concerne, evidentemente, ao 
poder legiferante. Enquanto o Vereador está circunscrito à 
representação de sua cidade, o Deputado tem todo um território a 
percorrer. Lembro que Minas possui, emancipados, 853 municípios, 
todos na expectativa de benefícios baseados em ações do Poder 
Legislativo Estadual. E isso, na atual conjuntura parlamentar 
brasileira, é tarefa de difícil resolução. Essa questão me angustiava ao 
extremo. Fui buscar a fonte desta frustração na União dos Legislativos 
Estaduais - UNALE -, entidade na qual sou Diretor por Minas Gerais e 
pela Região Sudeste, e concluí que está na falta de competência 
legislativa dos parlamentos estaduais. Hoje, as Assembléias 
Legislativas podem legislar em áreas muito delimitadas, geralmente 
em matérias suplementares à lei federal ou da administração pública 
estadual. 

No geral, a competência de legislar, ou seja, fazer leis que 
beneficiem a coletividade tornou-se privativa da esfera federal - União 
ou Congresso Nacional. Quando essa competência não está restrita 
ao Planalto Central, está sob a responsabilidade dos Executivos 
Estaduais ou Municipais ou, ainda, das Câmaras de Vereadores. 
Talvez seja esta a razão pela qual proliferam nas Assembléias 
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Legislativas do País proposições reconhecidas como "de 
perfumaria", que atendem apenas a segmentos, e não a toda a 
sociedade. Exemplo: leis que dão denominações de próprios públicos. 

A bem da verdade, o Deputado Estadual não pode legislar na área 
da segurança pública, por ser de competência federal. Da mesma 
forma, não pode legislar em questões como direito ao trabalho, direito 
processual ou agrário; assim como cabe privativamente ao Congresso 
Nacional e à União legislar sobre transportes e trânsito, águas, 
energia, informática, mineração, telecomunicações e radiodifusão. 

A Consultoria da Assembléia Legislativa de Minas fez um trabalho 
valoroso que demostra claramente a gradual perda das prerrogativas 
dos Estados brasileiros. Vejam nestas transparências que a redução 
do poder de legislar dos Estados ocorreu a cada reforma 
constitucional. 

Aqui, pelo levantamento da Consultoria, nas Constituições Federal e 
mineira de 1891, as competências legislativas federal e estadual se 
equivaliam. O Estado podia legislar privativamente sobre: ensino 
secundário e superior; força pública; terras e minas pertencentes ao 
Estado; desapropriação; prisão e trabalho de presos; correios e 
telégrafos; código florestal e rural; direito processual estadual. 

Já nas Constituições Federal de 1934 e mineira de 1935, a 
competência legislativa do Estado começa a ser reduzida. Vejam, 
então, que, nestas últimas Constituições, se iniciou, na verdade, a 
diminuição das competências desta Casa, limitando-se a Assembléia 
Legislativa a legislar, privativamente, somente sobre o orçamento do 
Estado, os efetivos da força pública e a administração pública 
estadual em geral e, em caráter suplementar, sobre educação, direito 
rural, trabalho, produção e consumo, registros públicos e juntas 
comerciais, desapropriações, rádio e comunicação, emigração e 
imigração, mineração e metalurgia, riquezas do subsolo, águas e 
energia hidroelétrica, caça e pesca. 

Nas Constituições Federal de 1946 e mineira de 1947, após a 
Segunda Guerra Mundial - quando todos os países do mundo 
investiam maciçamente na redemocratização e na cidadania -, a 
situação da competência legislativa brasileira se manteve inalterada 
para o lado dos Estados, enquanto a União e o Congresso Nacional 
avocavam a si mais e mais poderes. 
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Durante o regime militar, as Constituições Federal e Estadual 

foram outorgadas em 1967, sem a participação popular. As 
Assembléias ganharam o direito de legislar sobre saúde pública e 
tributação, mas perderam as prerrogativas de propor leis relativas ao 
orçamento do Estado. Entretanto, depois da Constituição de 1988, 
recebida com alegria pelos brasileiros como uma Carta moderna, o 
cerceamento das prerrogativas dos Deputados Estaduais, através da 
Constituição mineira de 1989, configurou-se com maior intensidade. 
Nessa transparência, é importante assinalar os seguintes tópicos: 
atividades nucleares de qualquer natureza, normas de licitação e 
contratação em todas as modalidades, defesa territorial, defesa 
aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional, 
propaganda comercial, legislação concorrente com as normas gerais. 
E quais eram? Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, 
direito econômico, direito urbanístico, orçamento e juntas comerciais. 

Nesta transparência, podemos observar que, aparentemente, 
ocorreu um fortalecimento no poder de legislar dos Estados, mas uma 
análise mais acurada aponta que essa ampliação legislativa se dá 
com maior incidência em questões da administração pública, sendo as 
questões relevantes - direito civil, direito penal, direito processual ou 
direito do trabalho; águas, energia, informática e radiodifusão; trânsito 
e transporte; jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia -
transformadas em matérias privativas das esferas federais. 

Pelas razões anteriormente citadas por este parlamentar, é que nós, 
Deputados e membros da UNALE, temos defendido a ampliação do 
poder de legislar das Assembléias Legislativas brasileiras. Esse 
movimento está em curso desde 29/10/2001, quando foi realizada 
uma conferência da UNALE na Assembléia Legislativa de Goiás, com 
a participação de Presidentes e representantes de Assembléias 
Legislativas de todo o País. E prossegue a partir de hoje na cidade de 
Manaus, nos debates da VI Conferência Nacional dos Legislativos 
Estaduais, cujo tema é exatamente este: "Ampliar o Poder de Legislar 
- O fortalecimento do Estado". 

Ilustres Deputados Carlos Pimenta, Fábio Avelar, João Paulo, Luiz 
Tadeu Leite, que no momento preside a reunião, Sargento Rodrigues 
e Deputado Ermano Batista, decano desta Casa e grande advogado, 
é por isso que, mais do que nunca, temos de fazer discussão aberta 

~-----------~------------~ 
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com a população de Minas sobre aquilo em que efetivamente se 
devem ocupar os legisladores mineiros, ou seja, sobre o que são as 
nossas reais e constitucionais competências e sobre aquilo que é o 
exercício sagrado do nosso trabalho de legislar. Mas em que 
competências e condições? Como Deputado por esta Casa, pelo 
primeiro mandato, ex-Vereador por Belo Horizonte, consigo ter o 
sentimento exato da nossa frustração no que concerne ao nosso 
poder de legislar e às limitações deste parlamento de poder 
efetivamente produzir as nossas leis. 

A população, que não tem maiores informações sobre esse 
cerceamento dos Legislativos Estaduais, cobra a competência dos 
Deputados, mas desconhece que a Constituição Federal, 
principalmente em seus arts. 22, 23 e 24, restringe essa faculdade 
outorgada pela vontade popular de cada Estado. 

Ilustre Deputado Carlos Pimenta, como Diretor da UNALE, venho 
trabalhando duro em busca da maior autonomia das Assembléias 
Legislativas e dos Estados perante a União. Estamos preparando 
emenda à Constituição Federal para devolver e ampliar as 
prerrogativas dos Legislativos Estaduais. Já não é tolerável aceitar 
esta situação, que nos deixa de mãos atadas perante os desafios 
cada vez mais localizados, como as questões da segurança, da saúde 
pública e das questões relativas ao trânsito, para citarmos problemas 
mais em evidência, cuja solução a população mineira tem cobrado de 
nós, Deputados Estaduais. 

Tramita nesta Casa proposta de resolução a ser encaminhada pela 
UNALE ao Congresso Nacional. Neste momento, informo que a 
direção da UNALE já esteve pessoalmente com o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Deputado Federal mineiro Aécio Neves, 
fazendo com que soubesse das necessidades básicas dos Poderes 
Legislativos Estaduais, a fim de recuperarmos as competências que 
nos foram tiradas ao longo destes anos. Estamos sendo orientados 
pelo eminente jurista e professor Josaphat Marinho, que preparou 
proposta de emenda à Constituição Federal para a UNALE. Essa 
proposta, depois de aprovada, ampliará o poder de legislar das 
Assembléias Legislativas - e já temos o compromisso do Deputado 
Aécio Neves de agilizar a tramitação desta proposta no Congresso. 

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da 



750 
metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. Segundo o Prof. Josaphat Marinho, "as formas políticas, 
mesmo bem definidas na doutrina, assumem feições diferenciadas na 
prática dos povos". Isso que dizer que os mineiros podem ter 
legislação específica na formação e na atuação da sua força policial, 
divergentemente do que se emprega no Amazonas ou em Santa 
Catarina, por exemplo. Atualmente, há concentração exacerbada de 
poderes nas mãos da União e do Congresso Nacional que, de certa 
forma, quebra o pacto federativo, pois, segundo o "Aurélio", 
'1ederação significa união política entre Estados ou províncias que 
gozam de relativa autonomia e que se associam sob um governo 
central". E não é isso o que temos hoje. Os parlamentares estaduais 
não têm competência para legislar sobre temas importantes para os 
cidadãos, e estes não aceitam essa realidade. Por isso, faz-se 
necessário mudá-la, já! 

Agradeço, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a paciência que tiveram. 
Estaremos, a partir de amanhã, em Manaus, na conferência da 
UNALE, sugerindo essas propostas e lutando por um parlamento mais 
livre, mais democrático. Acima de tudo, buscaremos força para 
defender o povo das Minas Gerais e o do País, que confiam em seus 
legisladores. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, 

profissionais da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, amigos 
que nos visitam e marcam presença nas galerias, venho a esta 
tribuna, nesta tarde, comemorar, literalmente e na mais ampla 
extensão do termo, uma vitória retumbante que o consumidor mineiro 
alcançou neste parlamento, na manhã de hoje. Conseguimos 
reafirmar a nossa posição, a posição deste parlamento, mais uma vez, 
em defesa do consumidor de Minas Gerais. 

Já havíamos feito isso anteriormente, quando votamos projeto da 
maior expressão que dispõe sobre o atendimento nas filas do serviço 
bancário. A nossa iniciativa era para que o cliente de Banco fosse 
atendido, no máximo, em 15 minutos, a partir do momento em que 
entrasse na agência bancária. E mais: que essas agências deixassem 
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disponíveis banheiros para o usuário do seu serviço. Sabemos que 
os bares, e até os botequins, por mais humildes que sejam, alocados 
na periferia dos municípios, estão obrigados a colocar à disposição 
banheiros para a clientela - ou para a freguesia, essa é a expressão -, 
sob pena de não receberem os alvarás para funcionamento. E os 
Bancos, em contrapartida, que fazem atendimento de tantas pessoas 
durante o dia inteiro, estão isentos dessa obrigação. 

Em Belo Horizonte, quando Vereador na Capital, recordo-me de ter 
votado projeto de lei sobre o assunto, estabelecendo o prazo de 15 
minutos para que o Banco viabilizasse o atendimento de seus clientes. 
Curiosamente, a Constituição Federal, que consagra expressamente a 
competência dos Estados membros da Federação e da União para 
legislarem concorrentemente sobre o tema do consumo de bens e 
serviços, contou também com a concorrência do Município de Belo 
Horizonte, que produziu uma lei a esse respeito. Essa lei foi 
questionada nos tribunais, que mantiveram a sua validade, ao 
entendimento de que o município, hoje, com o advento da nova 
Constituição Federal - que nem tão nova é mais -, foi promovido ao 
nível, também, de ente federativo. 

Portanto, a lei produzida na municipalidade entre as Câmaras 
Municipais e Prefeituras poderá também entrar em vigor sem prejuízo 
algum para a clientela e sem nenhuma possibilidade de ser mudada 
em juízo, porque os tribunais, pelo menos em Minas Gerais, já se 
manifestaram favoravelmente à lei municipal. 

Estranhou-me a postura do Governo do Estado quando opôs veto a 
essa iniciativa, a esse projeto, aprovado em dois turnos nesta Casa. 
Esse Governo, seguramente muito empenhado e comprometido com 
o social no Estado, cometeu, a meu juízo, um ligeiro equívoco, que foi 
reparado com a rejeição do veto efetivada na manhã de hoje. Mais 
uma vez, experimentamos uma vitória retumbante na defesa dos 
interesses do consumidor de Minas Gerais, com uma ação efetiva e 
rigorosa na defesa dos relevantes interesses de nosso povo. Já dizia 
o nosso Presidente, em mensagem dirigida ao povo de Minas Gerais, 
que a Assembléia continuaria se afirmando como produtora de boas 
leis e interlocutora da sociedade mineira em suas grandes demandas. 

Hoje, a Assembléia de Deus, digo, a Assembléia de Minas não faltou 
com o seu dever. Disse Assembléia de Deus, porque a mão de Deus 

~-----------~------------~ 
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foi generosa neste Plenário hoje, operando ricamente na 
inteligência de todos nós e viabilizando o aproveitamento de uma 
iniciativa valiosa que tinha o interesse de atender o consumidor de 
Minas Gerais. 

Caro Presidente, colegas Deputados, nos últimos dias o Banco 
Central liberou uma relação para a grande mídia em que consta 
exatamente o número de reclamações levadas a efeito junto aos 
PROCONs de todo o Brasil: os Bancos são os campeões de 
reclamação. O Banco Central revelou nominalmente os Bancos que 
transgrediram durante todo esse tempo o direito e o interesse dos 
consumidores detalhadamente. Uma das transgressões é o 
desrespeito e a humilhação por que passa o consumidor que é 
mantido em filas intermináveis nas agências bancárias. Esse foi o 
ponto que levou o maior número de consumidores aos PROCONs 
para fazerem as suas reclamações. 

A Assembléia de Minas teve oportunidade de atender aos clamores 
do povo mineiro, àquilo que Fernando Henrique chamaria de "voz 
rouca das ruas", que não são tão roucas e nem são das ruas 
propriamente, porque saídas das filas internas das agências 
bancárias. Proponho ao Presidente da Assembléia que faça a 
promulgação dessa lei num evento solene para que participem todos 
os órgãos de defesa do consumidor, para que a população seja 
convidada a tomar parte: que esse evento resulte em informação para 
um número grande de pessoas. A partir de então, o consumidor 
passaria a contar com essa lei importante. Neste País, onde impera a 
democracia, o direito e a legalidade, que os Bancos não se furtem a 
cumprir essa lei. Eles podem até recorrer à justiça, como estão 
acostumados a fazer e como o fizeram recentemente, levando ao 
Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade 
argüida contra o Código de Defesa do Consumidor, porque os Bancos 
não desejam cumpri-lo. Estou certo de que perderão essa "parada" na 
justiça. Da mesma maneira: se não desejarem cumprir essa lei, 
produzida por esta Casa, que se dirijam à justiça e mostrem ao 
consumidor e à população que não pretendem atender aos seus 
interesses, que pretendem continuar desrespeitando e humilhando o 
consumidor. Por isso, querem ir à justiça. 

Enquanto a justiça não rejeitar a validade da lei, enquanto mantiver 
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a lei em vigor, que seja respeitada. É preciso que os Bancos a 
respeitem da mesma forma como os cidadãos a respeitam. O cidadão 
ficou fragilizado, porque as grandes instituições, e até o poder público, 
não aprenderam a cumprir as leis. São useiros e vezeiros de 
contorná-las, de questioná-las, enquanto o cidadão não pode fazer a 
mesma coisa. A ele resta, pura e tão-somente, o direito de cumpri-las. 
E tem feito isso muito bem. A partir do momento em que for publicada 
a lei que votamos na manhã de hoje, os Bancos deverão cumpri-la 
rigorosamente. Se quiserem, poderão procurar a justiça. Mas, 
enquanto não derrubarem a lei em juízo, deverão cumpri-la. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado João Paulo, 
parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento. Sou testemunha da sua 
luta, do seu empenho durante todo o tempo necessário para que esse 
projeto não fosse derrubado, trabalhando para que o veto do 
Governador fosse rejeitado, a fim de manter proteção às pessoas que 
vão aos Bancos, levando lucros a essas instituições. 

No último ano, os Bancos foram detentores de lucros exorbitantes. 
Apesar de as pessoas pagarem por tudo, os banqueiros não querem 
oferecer as mínimas condições de conforto, como banheiros. Como as 
pessoas ficam durante muito tempo nas filas - já fiquei, recentemente, 
durante mais de meia hora em uma dessas filas -, podem ter uma 
necessidade e não têm acesso a um banheiro. Hoje, graças ao seu 
trabalho e à aprovação desse projeto de lei por esta Casa, esse direito 
do consumidor deve ser respeitado. Aliás, esse é um direito de todos 
nos locais onde haja aglomeração de pessoas. Portanto, V. Exa. está 
de parabéns. Repito, sou testemunha da importância e do valor do 
seu trabalho para que esse projeto fosse aprovado. 

O Deputado João Paulo* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana. 
Com toda propriedade, o colega nos lembra muito bem de que no ano 
passado os Bancos tiveram lucratividade de R$17.000.000.000,00. 
Vejam bem: num cenário em que a inflação está por volta de 6% ou 
7% ao ano, os Bancos cobram juros em torno de 10%, 11%, 12% ou 
até mais ao mês. Não há ninguém que consiga explicar isso para o 
povo brasileiro. Isso não entra na cabeça de ninguém. Foi concessão 
do Governo Federal, que estabeleceu a taxa SELIC, que é um samba 
do ... Não terminarei o resto da expressão para não ofender a minha 
etnia. 
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Mas não conseguimos entender como Fernando Henrique 

Cardoso, que se diz mulatinho e com um pé na cozinha, se inspirando 
nesse jargão que invocaria e que deixo de fazê-lo, busca explicação 
para manter uma economia funcionando na base como está no Brasil. 
Até entendo os Bancos na sua avareza, na sua corrida desvairada 
para experimentar um lucro maior, maior e maior a cada dia. O que 
não entendo é que poderíamos adotar outra postura que não essa. 
Seria a de defender os interesses do consumidor, da população, em 
relação àquilo que podemos fazer, principalmente esta Casa. Quero 
cumprimentar os colegas, o Poder Legislativo, por esse gesto não só 
de solidariedade, mas de sensibilidade com o consumidor. Todos nós, 
parlamentares, temos também, na nossa pele, enfrentado as 
conseqüências e os horrores dessas filas humilhantes do dia-a-dia, no 
sistema bancário. A partir de agora, portanto, Minas Gerais passa a 
contar com Bancos que disponibilizam banheiros para a clientela e 
que têm o dever de atender os clientes em 15 minutos, a partir do 
momento em que entram pela porta do Banco e tiram aquela senha. 
Parabéns, Assembléia Legislativa, parabéns a cada Deputado! Muito 
obrigado. 

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

pessoas presentes nas galerias, imprensa, voltamos à tribuna para 
fazer algumas reflexões sobre a renegociação dos débitos e créditos 
do Estado. Antes de abordar esse assunto, gostaríamos de 
parabenizar o Deputado João Paulo pela derrubada do veto, porque 
os Bancos assistem ou permitem tantas filas, tanta dificuldade para 
que o beneficiário do serviço bancário possa utilizá-lo de forma digna. 
Quero cumprimentá-lo pela sua proposta, pela derrubada do veto. O 
povo merece dignidade e respeito. Essas filas, a demora, a falta de 
banheiro, de instalações têm causado dificuldades. Realmente, 
embora seja do PSDB, tenho que reconhecer que o Governo, o 
Presidente da República, deveria tomar posição firme com relação a 
esses juros desvairados, até porque a nossa Constituição reza que 
devem ser de 12%, sendo que o discurso está muito longe da prática. 
Então, reprovo, sem dúvida alguma, essa conduta permanente de se 
protegerem as elites, principalmente esse sistema bancário voraz, que 
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não tem medida para cobranças de juros, aliás, para financiamento 
para os pequenos. Acho que isso tem que mudar, e essa é uma 
proposta que devemos sempre perseguir, para que promovamos as 
políticas compensatórias para proteger os humildes. Nesse caso, seria 
proteger toda a população, para que possa ser atendida com 
dignidade. 

Passemos ao nosso assunto, a renegociação da dívida do Estado. O 
Estado de Minas Gerais se encontra em situação falimentar. Trata-se 
de fato admitido até mesmo pelos vários escalões do Governo 
Estadual. A crise econômica mundial afetou o Brasil e, por razões 
específicas e conhecidas, fez-se mais grave em Minas Gerais. Nunca 
é demais lembrar que o nosso Estado apresentou diminuto 
desenvolvimento econômico no ano passado, inferior à média 
nacional. Esse retrocesso se deve em muito à ruptura pessoal e 
institucional de que o Governo Itamar Franco foi agente em relação ao 
Governo Federal. 

Efetivamente, o Governador mineiro empenhou-se, nesses últimos 
três anos, em solapar toda e qualquer demonstração de boa-vontade 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso para conosco. Nessa 
ótica, se não conhecêssemos a mentalidade de estadista do 
Presidente da República, teríamos ficado surpresos com a notícia 
divulgada pelo jornal "Estado de Minas", em sua edição de 12 de abril 
corrente, com o título "União dá Tratamento Prioritário a Itamar 
Franco". Isso significa que o Presidente Fernando Henrique está 
estendendo a mão ao Governador Itamar Franco, para tentar resolver 
esse problema falimentar da nossa economia, que se encontra em 
estagnação, até porque o Estado de Minas Gerais, hoje, já é o terceiro 
no "ranking", tendo perdido o lugar para o Rio Grande do Sul. 

Segundo a notícia, o Governador Itamar Franco é a prioridade do 
Palácio do Planalto nos acordos que o Governo Federal pretende 
concluir, até junho, com os Estados, para renegociação de créditos e 
dívidas. O trabalho já começou entre técnicos do Governo mineiro e 
do Ministério da Fazenda e deveria enfocar dois pontos que, se 
atendidos, irão representar dinheiro novo para o caixa do Estado: 
pagamento de créditos devidos, com a incorporação da carteira de 
habitação da extinta MinasCaixa, e a liberação de R$ 900.000.000,00 
à CEMIG, por débitos do Estado para com a empresa. A possibilidade 
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de reconhecimento de crédito oriundo de repasses do FUNDEF, 
que chegou a ser argüida, não foi aceita pela União, embora, de 
imediato, Brasília tenha isentado Minas Gerais do pagamento de 
R$260.000.000,00, deduzidos do montante da dívida estadual junto ao 
Governo Federal. 

Trata-se, evidentemente, de um acordo de ordem técnica, o qual, 
entretanto, não chegaria a bom termo se, para isso, não houvesse o 
incentivo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Chega a ser 
paradoxal que o Governador Itamar possa terminar seu mandato com 
as finanças do Estado saneadas, graças à injeção de recursos do 
Palácio do Planalto. Afinal, Itamar dedicou-se, com afinco, a alfinetar e 
a criticar o Presidente e sua equipe, nesses últimos três anos. As 
conotações de ordem pessoal não ficaram ausentes, e muitas vezes 
chegaram às raias do insuportável. 

Se Itamar continuar no Governo até o fim de seu mandato, poderá 
encerrar o ano sem déficit fiscal ou, pelo menos, com déficit muito 
reduzido. Em 2001, como se sabe, as contas fecharam com um déficit 
de R$1.300.000.000,00. 

Mesmo com as afinidades partidárias que nos unem, não podemos 
deixar de apontar ao Presidente da República alguns pontos 
discutíveis de sua gestão. A talvez excessiva leniência, brandura com 
os órgãos financeiros internacionais e o que poderia ser feito a mais 
na área social são alguns desses pontos, embora saibamos que o 
Presidente tem-se conduzido com um alto espírito de adaptação ao 
sistema econômico-financeiro, que representa verdadeiros grilhões da 
globalização. E é com esse espírito que tem conduzido o País, para 
que possamos ter paz, confiabilidade do mercado e confiabilidade do 
sistema financeiro para as aplicações que aqui ocorrem. 

Então, a Nação tem contado com um Presidente inteligente, que 
estende a mão aos Governadores dos Estados, inclusive de Minas 
Gerais. Com esse espírito de conciliação e harmonia, vamos ver 
chegar o fim deste ano, quando Minas Gerais terá bastante reduzida a 
sua dívida e já com um horizonte de esperança para que possa 
começar a promover o desenvolvimento, que tem estado estagnado 
durante todo esse tempo devido à ruptura institucional que aconteceu 
a partir do primeira dia do Governo Itamar Franco. 

Neste final de Governo, não obstante, Fernando Henrique 
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demonstra que não é inflexível também quanto a tais aspectos, 
haja vista a oposição à ALGA. O Presidente tem dirigido o País 
buscando a autonomia nacional, mas entendendo que a globalização 
é uma imposição, não digo irreversível, mas que deve contar com uma 
resistência inteligente e oportuna em determinados momentos. O 
Presidente Fernando Henrique tem sido bastante eficiente no campo 
externo e também no campo interno da nossa economia. 

Pois é essa positiva flexibilidade do Presidente que o faz estender a 
mão, agora, a Minas Gerais. É gratificante para nós, mineiros, 
constatar que Itamar Franco, nos limites do previsível, está disposto a 
aceitar o gesto de boa-vontade do Presidente. 

São as finanças de Minas que estão em pauta, e tudo o que se fizer 
para saneá-las irá receber o apoio irrestrito do povo de Minas Gerais. 
Esperamos que o acordo se conclua, sem que o Governo Itamar 
Franco, na reta final, configure mais uma frustração para o nosso 
Estado. 

Esperamos que esse acordo aconteça, em nível técnico, com 
aquiescência política bilateral do Governo do Estado de Minas Gerais 
e do Presidente da República, para pôr fim a essa negociação de tal 
forma que o povo de Minas Gerais tenha prioridade nas negociações. 
Julgamos isso muito importante. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Hely Tarqüínio por me permitir este aparte. 

Quero deixar também inscrito nos anais da Casa que nós, no 
primeiro e neste mandato, algumas vezes fomos contundentes com a 
administração do Governo Fernando Henrique Cardoso. V. Exa. disse 
que o Presidente se comportou premido pelo movimento da 
globalização, mas entendemos que, como bom sociólogo, deveria ter 
se rebelado antes contra esse movimento. 

Mas, neste momento, até quero crer que não seja por razões 
eleitorais, o Presidente tem se comportado condignamente quando vai 
ao exterior e defende posições nacionais diante da globalização. 
Quero deixar registrado para V. Exa. que estou, juntamente com 
outros Deputados, apresentando um requerimento na Casa para que 
seja transmitido ao Presidente da República o apreço da Assembléia 
Legislativa. 

Espero contar com a assinatura de V. Exa., dos Deputados Luiz 
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Menezes, Ermano Batista e outros, para que o Presidente seja 
parabenizado pela decisão firme que tomou ante o malogrado golpe 
de estado na Venezuela. Acho que o Presidente, ultimamente, no 
campo internacional, felizmente pegou o rumo de independência para 
o Brasil, mesmo contrariando a potência hegemônica chamada 
Estados Unidos da América. 

Neste momento, acato as palavras de V. Exa., porque o Presidente 
tem dado mostras de estadista, e não de submisso como foi no seu 
primeiro Governo, quando permitiu uma abertura desmesurada da 
economia brasileira, levando à quebradeira a nossa indústria interna. 
Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço as palavras do ilustre 
Deputado Marco Régis, um nacionalista convicto, que sempre 
demonstrou isso nesta Casa. Suas palavras justas e sempre 
oportunas vêm coroar essa proposta e a forma de ser do Presidente 
quando se trata de política externa, quando se trata de autonomia das 
nações, num mundo que está perdendo as delimitações da geografia, 
devido à ditadura de mercado. Então, ilustre Deputado Marco Régis, 
acredito que o Presidente, que enfrentou dificuldades múltiplas, 
inimagináveis diante dessa globalização, desses grilhões, que são 
verdadeiras algemas que se colocam nos países subdesenvolvidos, 
tenha dado sua prioridade às políticas externa e interna da nossa 
economia e das nossas finanças com o objetivo de buscar, através da 
autonomia, da autodeterminação das nações, independência e 
soberania nacional, o que estamos perdendo devido à globalização 
perversa. Isso é o que tem demonstrado. Em que pese às 
divergências internas das idéias, tenho a impressão de que ele se 
revelou realmente um estadista, e ficamos felizes por ter o apoio 
partido de sua pessoa, que é um nacionalista, às vezes tão 
contundente. Ficamos felizes com sua posição. Gostaria de 
agradecer-lhe mais uma vez, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no 

próximo dia 21 de abril completa-se um ano desde que o Estado de 
Minas Gerais foi abalado por lamentável episódio ocorrido em Viçosa. 
Uma fuga de detentos da cadeia local deixou como vítimas o Soldado 
Fernando Carvalho, encarregado da vigilância à hora do ocorrido, bem 
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como seu assassino, que era um dos fugitivos. O acontecido não 
foi fato inédito naquela carceragem. Antes, diversos casos 
semelhantes ocorreram, evidenciando a precariedade das instalações. 
Evidentemente a cadeia de Viçosa é uma construção totalmente 
inadequada para os fins a que se propõe. Está na linha das antigas 
masmorras, onde em espaço mínimo convivem cerca de 70 detentos, 
em total falta de higiene e de segurança. Mais ainda, a população do 
município vive em permanente sobressalto, já que os motins se 
sucedem e as fugas tornam-se lugar-comum. 

Pois é esse, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o assunto que nos faz 
ocupar a tribuna. Desejamos homenagear o nobre Soldado Fernando 
de Carvalho, abatido a tiros quando cumpria seu dever, bem como 
cobrar das autoridades a continuação das obras da nova cadeia, 
atualmente paralisadas. Nesse sentido estamos encaminhando 
requerimento à Mesa, solicitando que se exija do Governador do 
Estado e dos Secretários da Segurança e de Obras Públicas que se 
manifestem sobre a paralisação. O histórico da construção da nova 
cadeia de Viçosa é típico das administrações displicentes. Iniciadas as 
obras há três anos, foram concluídos cerca de 2/3 do projeto, após o 
que foram os trabalhos abandonados. Hoje o tempo está-se 
encarregando de liquidar o que já tinha sido erigido. O material 
estocado ao relento vem sendo gradativamente pilhado, e as 
intempéries se incumbem de acabar com o resto. Não bastasse 
tamanho descaso com o dinheiro do povo, Viçosa vive e convive com 
a realidade de uma casa de detenção que não honra seus foros 
civilizados. Temos em mãos artigo publicado em 15 de março, em 
jornal de Viçosa, assinado pela cronista Nora, com o título de 
"Réquiem para o Soldado Carvalho". 

Referindo-se ao problema que estamos enfocando, a jornalista lança 
um brado de protesto em nome da população viçosense, que nos 
permitimos aqui transcrever: "Que governo é esse, meu Deus, que 
deixa parada uma obra que a cidade reivindica e a caridade pública 
exige? Não pode ninguém estar insensível ao que se passa ao nosso 
redor, esse crime de tamanha gravidade que é permitir que chafurdem 
no lodaçal imundo de uma pocilga, chamada cadeia, 70 desgraçados 
e infelizes. Nossas autoridades devem mexer-se antes que tenhamos 
que sepultar outros Fernandes.". 
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Eis aí o apelo veemente do povo de Viçosa, que endossamos e 

para o qual contamos com o apoio desta Casa. Exigir que o Governo 
do Estado nos explique por que as obras da nova cadeia estão 
paradas é o que nos cumpre. Não descansar até que a construção 
seja reativada e completada é o nosso dever de consciência. Muito 
obrigado. 

Sr. Presidente, ainda me restam 1 O minutos, que quero aproveitar 
para manifestar minha preocupação com a sorte dos produtores de 
leite do Estado, principalmente dos que são mutuários do PROGER. 

Recentemente, recebemos apelo dos associados do Sindicato Rural 
de Perdizes, solicitando a nossa intervenção em seu favor, no tocante 
a empréstimos por eles contraídos junto ao PROGER - Programa de 
Geração de Emprego e Renda. É esse o motivo que nos faz hoje 
ocupar esta tribuna, na certeza de que contaremos com a atenção e o 
apoio dos colegas parlamentares para um pleito que nos parece de 
toda justiça. 

Os reivindicantes são pequenos produtores rurais, em sua maioria 
dedicados à pecuária de leite, que enfrentam sérias dificuldades para 
desenvolver o trabalho. É fato sabido - e a CPI do Preço do Leite nos 
deu visão abrangente do assunto - que esses ruralistas auferem 
diminutas margens de lucro e lutam contra a falta de incentivos numa 
atividade que, por sua importância, deveria merecer o maior apoio dos 
poderes públicos. 

No caso específico dos mutuários do PROGER, hoje eles pagam 
juros de mercado, que chegam a até 24% ao ano. Ocorre que o 
Banco Central, por meio da Resolução no 2.765, beneficiou os 
mutuários de programa semelhante, o PRONAF, sobre linhas de 
crédito aprovadas até 1997, com redução de juros, aumento no prazo 
de pagamento e bônus de 30% sobre as parcelas pagas em dia. Já 
por meio das Medidas Provisórias n°s 9 e 15, o Governo, através do 
BACEN, concedeu novas reduçôes e aumento dos prazos. 
Finalmente, com a Resolução n° 2.928, de 23/1/2002, o Governo 
beneficiou os produtores do PRONAF e de um terceiro programa, o 
PROCERA, com redução de juros, alongamento dos prazos de 
pagamento e bônus de adimplência de 70% sobre as parcelas a 
pagar. 

Nesse quadro, os mutuários do PRONAF e do PROCERA hoje 
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pagam juros de 4% ao ano, contra a taxa de até 24% paga pelos 
que utilizaram recursos do PROGER. Tal diferença parece não se 
justificar, até porque a origem dos recursos dos três programas é a 
mesma: vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, faz-se 
mister que o Banco Central reexamine a questão, com vistas ao seu 
equacionamento em favor dos tomadores de recursos do PROGER. 

Nesta oportunidade, estamos apresentando requerimento à Casa, 
para que desenvolva gestões junto ao Ministério da Fazenda e ao 
Banco Central no sentido de que o pleito do Sindicato Rural de 
Perdizes, que reflete a intenção de todos os sindicatos rurais do 
Estado, receba a devida e especial atenção. Tal reivindicação, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, é também aquela de todos os 
produtores rurais mineiros que utilizaram recursos do PROGER. 
Sobre ela não nos poderemos omitir, sob pena de prejudicar 
importante setor da economia mineira. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo outros 
oradores inscritos, 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 foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa no 9, o Requerimento no 3.270/2002, da 
Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 
104 do Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação, 
na 91 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 3.243/2002, da 
Comissão de Direitos Humanos, e 3.233/2002, do Deputado Kemil 
Kumaira (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 926/2002. 
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 
XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Luiz Menezes solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n° 2.006/2002. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação 

solicitando seja convocado o Presidente do Conselho Estadual de 
Educação para que cumpra o disposto no Ofício n° 569/2002. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Anderson Adauto solicitando que o 
Projeto de Lei no 1 .865/2001 seja distribuído à Comissão de 
Transporte. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado José Milton solicitando que o Projeto de 
Lei no 1 .425/2001 seja distribuído, em 2° turno, à Comissão de Meio 
Ambiente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende, Vice-Líder 
do PT, que, na forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
telespectadores, aconteceu, no princípio deste ano, um fato que tem 
revoltado muito a população: a cobrança da taxa de renovação do 
licenciamento anual de veículo. A lei foi aprovada no final do ano 
passado, em dezembro. Ressalto, porém, que, de acordo com 
emenda constitucional aprovada por esta Casa, não se pode mais 
apresentar, no último trimestre do ano, nenhum projeto criando 
imposto ou taxa. E essa taxa foi aprovada nesse momento, apesar da 
decisão desta Casa. Sabemos que esse tipo de projeto, normalmente 
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impopular, costuma ser apresentado no final do ano, prox1mo ao 
Natal, juntamente com dezenas de outros. Assim, para evitar que os 
cidadãos mineiros sejam surpreendidos, no princípio de cada ano, 
com uma taxa ou um novo imposto votado em última hora, aprovamos 
aquela emenda. 

Portanto, essa taxa de licenciamento anual de veículo deixa o 
cidadão indignado. As pessoas estão extremamente revoltadas, uma 
vez que já pagam o IPVA e o seguro obrigatório e entendem que no 
pagamento desses impostos já está incluído o custo para sua 
emissão. Não há por que se criar uma nova taxa, a fim de que o 
motorista consiga retirar o documento comprobatório de pagamento 
do imposto. E essa taxa existe para que o motorista consiga pegar o 
comprovante de pagamento do IPVA. 

Diante da situação de caos em que se encontram as estradas de 
Minas Gerais, do acúmulo de impostos e taxas pagos pelos mineiros e 
do alto valor do IPVA, não podemos aceitar que uma taxa com essa 
conotação venha sobrecarregar o contribuinte, que já paga tantas 
outras taxas e, no que se refere ao IPVA, uma taxa tão cara. 

Nesse sentido, apresentamos a esta Casa um projeto de lei que 
revoga o art. 5° da Lei no 14.136. Desejamos realizar, com a 
sociedade, discussão clara sobre essa taxa de licenciamento, que é 
abusiva, além de ser inconstitucional, porque bitributa. Quando 
alguém repassa um veículo para outra pessoa, o comprador já paga 
essa taxa de segurança pública para a aquisição do veículo no 
momento da sua transferência. Não há por que se criar outra taxa com 
o nome de taxa de renovação do licenciamento do veículo. 

Diante das condições das estradas, além desse projeto de lei 
revogando o artigo que cria essa taxa de licenciamento, apresentamos 
ao Ministério Público uma representação, solicitando que entre com 
ação de inconstitucionalidade contra o Governo do Estado. O Governo 
diz que essa taxa de licenciamento, no valor de R$30,33, deverá ser 
cobrada de todos os proprietários de veículos automotores a partir de 
janeiro de 2002 e que servirá para cobrir as despesas com a emissão 
das licenças. Ora, no momento em que se gasta o papel para a 
emissão da cobrança da taxa do IPVA e do seguro obrigatório, já 
estão embutidos os custos com os papéis, com a energia e com os 
recursos humanos. Mesmo que fosse para pagar esses custos, essa 
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taxa seria superavitária. Um levantamento realizado por técnicos 
demonstra que, para emitir as licenças dos veículos para todos os 
motoristas de Minas Gerais o Estado gastaria cerca de 
R$2.000.000,00. No entanto, com a cobrança dessa taxa de R$30,33, 
o Governo arrecadará cerca de R$100.000.000,00, ou seja, muito 
mais do que se gastaria com os custos da emissão das licenças 
justificadas pelo próprio Governador do Estado. 

Fica muito clara a inconstitucionalidade da cobrança pelo âmbito da 
bitributação. Nâo se pode fazer a cobrança de uma taxa sobre um 
imposto. Não se pode criar taxa sobre o IPVA. Por outro lado, a 
inconstitucionalidade também reside no fato de ser a taxa aplicável em 
todos os anos, sem a prestação do serviço público específico divisível, 
além daquele já remunerado pela taxa de segurança pública aqui 
citado. Um imposto é criado sobre determinada atividade e vai para o 
Tesouro do Estado. A finalidade de uma taxa é pagar por serviços. 
Cobra-se taxa de iluminação pública, tida hoje como inconstitucional, 
para pagar por esse serviço. A taxa de água serve para pagar pelo 
serviço. Essa taxa de licenciamento não tem essa conotação de 
pagamento por serviços, pois servirá apenas para abastecer o caixa 
do Governo. 

E mais ainda, a cobrança de mais essa taxa aumenta a carga 
tributária sobre o já penalizado contribuinte de Minas Gerais. Hoje 
temos o Projeto do Micro Geraes, que o Governador do Estado vetou. 
E esse projeto, que se inspirou no anterior, tributa os 
microempresários e os pequenos empresários que já pagam tributo 
dos mais altos, em comparação com outros Estados, mas quando se 
compra um produto fora do Estado, é tributado também. E agora mais 
essa taxa de licenciamento! Não há contribuinte que agüente manter o 
seu serviço, o seu trabalho, a sua empresa, com as altas taxas que 
Minas Gerais vem cobrando. Vivemos num Estado com Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH - muito baixo. Várias cidades têm IDH 
abaixo de 4, ou seja, abaixo da metade do que seria a média, o que 
significa muita pobreza, muita penúria. 

No caso da taxa de licenciamento, existem proprietários de fuscas, 
de carros que estão quase caindo aos pedaços, trabalhando com esse 
carro que têm para sobreviver. E outros possuem carros muito mais 
caros. Então, desse ponto de vista, a taxa é ainda mais injusta, porque 
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e un1ca para quem tem um fusquinha - de custo baixo e de 
manutenção difícil - e para outro que tem Rolls Royce ou outro carro 
caro. A taxa é a mesma tanto para aquele pobre que tem um carrinho 
para o seu trabalho quanto para o rico que tem um carro importado. É 
injusta porque não diferencia o valor do carro - cobra-se a mesma 
taxa, independentemente das posses da pessoa e do tipo de carro 
que possui. Diante desse fato, esta Casa precisa tomar uma posição, 
porque os mineiros, que estão sobretaxados, estão gritando. Em todos 
os locais por onde passamos as pessoas estão perguntando se 
votamos a favor dessa taxa, se esta Casa teve a coragem de aprovar 
um projeto que penaliza ainda mais os motoristas. Estão nos 
perguntando se é legal e se é assim que o Estado deve fazer: todas 
as vezes que há um problema de caixa, cria-se uma taxa, um imposto. 
E cria-se no momento em que esta Casa decidiu que não se pode 
criar: no último trimestre de cada ano. 

Esse nosso projeto está tramitando nesta Casa, e teremos a 
possibilidade de resgatar o seu valor diante dos contribuintes, 
trazendo a justiça, revogando essa taxa e fazendo com que o Governo 
restitua esse valor àqueles que já pagaram. Por outro lado, também 
esperamos que o Ministério Público, onde protocolamos 
representação, dê entrada a ação de inconstitucionalidade em relação 
a essa lei e possa também, num breve tempo, apresentar um estudo 
completo sobre essa lei que o Governo Estadual impingiu a todos os 
mineiros. É responsabilidade também desta Casa decidir sobre isso, 
quando apresentamos o projeto. 

E é também responsabilidade do Ministério Público, com a avaliação 
criteriosa que tem feito, com a demonstração de honradez que tem 
dado, de, ao fazer a leitura do que entendemos ser bitributação, 
mover ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado de Minas 
Gerais. Não é possível a criação de tantas taxas e impostos que 
oneram todos os mineiros que trabalham, tirando mais um pouco do 
que recebem, para pagamento de tributos. 

Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que essa é a ação que 
podíamos mover e de que podíamos tratar. Dela tratamos de duas 
maneiras: primeiramente, com um projeto de lei que revoga o artigo 
que cria a taxa e, em segundo lugar, com uma representação junto ao 
Ministério Público pedindo que mova ação direta de 
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·-Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - 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, declara 

encerrada a discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de 
Lei no 15.050, uma vez que permaneceu em ordem do dia para 
discussão por seis reuniões. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 18, 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 44" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Aílton Vilela, Edson Rezende e 
lvair Nogueira (substituindo este ao Deputado Márcio Kangussu, por 
indicação da Liderança do Bloco Parlamentar Democrático 
Progressista), membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 50/2002 com as Emendas de n°S 1 a 
9, e do Projeto de Lei no 1.974/2002 (relator: Deputado Geraldo 
Rezende). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
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a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

Márcio Kangussu. 
ATA DA 14• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de abril de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe 
Brandão, Bilac Pinto, Márcio Cunha e Marco Régis, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir depoimentos dos 
Srs. Vicente Magalhães de Matos e Vicente de Paula Rezende, 
Presidente e Secretário de Relações de Trabalho, Saúde e Segurança 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Metais 
Básicos e de Minerais não Metálicos de Araxá, respectivamente, 
Vicente Humberto Lobo Cruz, Diretor Industrial da Bunge Fertilizantes 
S.A., e Nadim Abdanur Júnior, Gerente Industrial da Fertilizantes 
Fosfatados S.A. - Fosfértil. Registra-se a presença do Deputado Paulo 
Piau, substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança 
do PFL. Em seguida, a Presidência convida a tomarem assento à 
mesa dos trabalhos os Srs. Vicente Humberto Lobo Cruz, José Luiz 
Dias Campos, advogado, Nilson Rueda Benucci, Gerente de Recursos 
Humanos, Jadir Moura, médico do trabalho, todos funcionários da 
Bunge Fertilizantes S.A., e Nadim Abdanur Júnior, Nardival Sebastião 
da Silva, Gerente de Contratos, Paulo César da Fonseca Glielmo, 
médico do trabalho, Luiz Porta Nova Sanches, Assessor de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, Públio Emílio Rocha, Consultor Jurídico, 
todos funcionários da Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil -, e os 
Srs. Vicente Magalhães de Matos e Vicente de Paula Rezende, do 
Sindicato. Em seguida, tem início a fase de depoimentos, quando os 
representantes das empresas e do sindicato fazem suas 
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apresentações iniciais e respondem a perguntas dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de 
apreciação de proposições da Comissão, quando são aprovados 
requerimentos dos Deputados: Adelmo Carneiro Leão, em que solicita 
sejam convidados os Srs. Rubens Teodoro da Costa e Fábio Antônio 
Fonseca Nascimento para prestarem esclarecimentos a esta 
Comissão; e Elbe Brandão em que solicta seja intimado o Sr. 
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Presidente da COMIG, para 
prestar esclarecimentos sobre o trabalho precário nas minas 
concedidas pela COMIG. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Cunha - Elbe Brandão -

Marco Régis - Bilac Pinto - Fábio Avelar. 
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Dalmo Ribeiro Silva, João Pinto Ribeiro e Maria Olívia (substituindo 
este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João Pinto Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir 
explanação do Presidente do Conselho Estadual de Educação, Padre 
Lázaro de Assis Pinto, sobre as legislações pertinentes e as 
atribuições funcionais do Conselho. É lida a seguinte correspondência: 
ofícios do Auditor do MEC informando a regularização do transporte 
escolar no Município de Piranga; do Presidente do Núcleo Comunitáro 
Boa Vista/Barbacena, encaminhada pelo Deputado Antônio Carlos 
Andrada, levantando possíveis irregularidades cometidas pela 3• SRE, 
quanto ao número de vagas do concurso para Auxiliar de Secretaria; e 
da representante da UCMG solicitando reunião conjunta com a 
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Comissão de Direitos Humanos para debater, nas dependências 
do Colégio Estadual Central, possíveis irregularidades praticadas pela 
direção do estabelecimento. O Presidente esclarece, quanto à 
correspondência de Barbacena, que, caso seja do interesse do 
parlamentar, ele deverá apresentar requerimento com pedido de 
informações e, quanto à solicitação da estudante, que irá, ouvido o 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, tomar as medidas 
cabíveis. O Presidente designa o Deputado João Pinto Ribeiro para 
relatar, no 1 o turno, o Projeto de Lei n. 0 2.013/2002 e avoca a si a 
relataria, em turno único, do Projeto de Lei n. 0 2.032/2002. Passa-se à 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de 
Lei nos 1.682/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 1 .973 
(relator: Deputado Paulo Piau), 1.994 (relator: Deputado José 
Henrique) e 2.011/2002 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada), 
que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n° 3.231/2002. O Presidente comunica aos 
presentes que o convidado não compareceu nem justificou a 
ausência. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva solicitando reunião para debater o anúncio de concessão de 
férias coletivas aos servidores designados da Secretaria da Educação, 
e o segundo, do Deputado Paulo Piau solicitando a convocação do 
Presidente do Conselho Estadual de Educação, em virtude de sua 
sistemática desconsideração para com o Poder Legislativo, ao não 
apresentar justificativa pela ausência a reuniões da Comissão. 
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, 17 de abril de 2002. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- José Henrique. 

ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
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Anderson Adauto, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados Agostinho Patrús, lrani Barbosa, Marco Régis e Paulo 
Piau. 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 apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir 
os convidados, para debater os reflexos da produção de energia por 
meio da biomassa, os quais justifiquem a redução do ICMS proposta 
pelo Projeto de Lei no 1 .585/2001, que dispõe sobre a redução do 
ICMS incidente no açúcar e no álcool produzidos pelas usinas que 
gerarem energia elétrica a partir da biomassa. A seguir, comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Conselheiro 
José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e 
do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento, publicados, respectivamente, no "Diário do 
Legislativo" dos dias 4 e 5/4/2002. O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projeto de Lei Complementar no 46/2001, no 1 o turno 
(Deputado Mauro Lobo); Projetos de Lei nos 1.460 e 1.926/2001, no 1° 
turno (Deputado lvair Nogueira); 1 .844/2001 , no 1 o turno (Deputado 
Antônio Carlos Andrada); 1 .889/2001, no 1 o turno (Deputado Rêmolo 
Aloise); 1.972 e 2.017/2002, no 1 o turno (Deputado Dilzon Melo). 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres que concluem pela aprovação, no 2° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 129/99 na forma proposta (relator: Deputado 
Rêmolo Aloise ); 591/99 na forma do vencido no 1 o turno (redistribuída 
a proposição ao Deputado Dilzon Melo); 690/99 na forma original 
(relator: Deputado Dilzon Melo); pela rejeição do Projeto de Lei no 
837/2000 (redistribuída a proposição ao Deputado Dilzon Melo); pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1.938/2002 com a 
Emenda no 1, apresentada (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 
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1.944/2002 na forma original (redistribuído ao Deputado Luiz 
Fernando Faria); 2.002/2002 na forma proposta (relator: Deputado 
Luiz Fernando Faria); 2.009/2002 na forma apresentada (redistribuido 
ao Deputado Dilzon Melo) e 2.010/2002 na forma original (relator: 
Deputado Luiz Fernando Faria). Na fase de discussão dos pareceres 
dos relatores, Deputados Dilzon Melo e Luiz Fernando Faria, os quais 
concluem, respectivamente, pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos 
de Lei n°s 971/2000 com as Emendas no 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 3, apresentada, e pela rejeição da Emenda no 
1, e 1 .833/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, com as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas, o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado 
Rêmolo Aloise, e o Projeto de Lei no 1.862/2001 é convertido em 
diligência, por determinação do Presidente da Comissão, ao Hospital 
São Geraldo, da UFMG. O Projeto de Lei no 1.015/2000 é retirado da 
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio, em que solicita que se convidem alguns funcionários do 
DEOP para que prestem informações a esta Comissão sobre a 
autarquia, em decorrência do Projeto de Lei no 1.935/2000, que prevê 
a sua extinção. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados, que discorrerão sobre o debate proposto para esta 
reunião. Registra-se a presença dos Srs. Abel de Miranda Uchôa, 
Assessor da Diretoria do Grupo Carlos Lyra, representando o Sr. 
Robert Carlos Lyra; Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do 
SIAMIG-SINDAÇUCAR, e Carlos Cobra, Assessor de Imprensa do 
SIAMIG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Dilzon Melo, relator do 
projeto em debate, para suas considerações iniciais. Após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, 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, 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Rogério Correia e 
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Cel. BM Osmar 
Duarte Marcelino, responsável pelo Comando-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, encaminhando, em atenção ao 
Requerimento no 2.821/2001, da Comissão, relação de projetos de 
prevenção e combate a incêndio relacionados com a Instrução no 
36/97, dessa corporação. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 1.543/2001 (relator: Deputado Hely 
Tarqüínio); 1.945/2002 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 
1.998/2002 e Projeto de Lei Complementar no 50/2002 (relator: 
Deputado Eduardo Brandão). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.095/2000 na forma do Substitutivo no 2 (relator: 
Deputado Sebastião Navarro Vieira) e, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 1.764/2001 com as Emendas n°s 1 a 5 (relator: Deputado 
Sargento Rodrigues) e 1.998/2002 (relator: Deputado Eduardo 
Brandão) e Projeto de Lei Complementar no 47/2001 com a Emenda 
no 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Hely 
Tarqüínio). A votação do Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei 
n°s 1 .865/2001, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda 
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n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Cristiano Canêdo), é adiada, a requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio. Na fase de discussão dos pareceres, ambos relatados pelo 
Deputado Sargento Rodrigues, que conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei n°S 1 .912/2001 com a Emenda no 1 e 1 .939/2002 na 
forma do Substitutivo no 1, o Presidente defere o pedido de vista dos 
Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira, 
respectivamente. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, é aprovado, em 
turno único, o Requerimento no 3.237/2002, do Deputado Geraldo 
Rezende. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em 
que solicita uma visita "in loco" da Comissão às obras do Aeroporto 
Internacional da Zona da Mata, Goianá. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Cabo Morais - Sargento Rodrigues -

Rogério Correia. 
ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

LISTA DE ASSINANTES 
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Kangussu, Agostinho Silveira e Arlen Santiago, 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 Arlen Santiago, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos da Comissão. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado 
Agostinho Silveira, em que solicita sejam convidados os Srs. Sérgio 
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da Silva Almeida, Diretor- Secretário da Associação Mineira dos 
Usuários de Telefonia, e James Tompkins, Presidente da Telelista de 
Assinantes do Rio de Janeiro, para prestarem esclarecimentos sobre 
as denúncias de possíveis irregularidades nos procedimentos 
adotados pela TELEMAR na publicação da lista de assinantes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente -Agostinho Silveira- Djalma Diniz. 

ATA DA 802 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
lvair Nogueira, Antônio Carlos Andrada, Dilzon Melo, Luiz Fernando 
Faria e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Fábio Avelar, Paulo Piau e Rogério 
Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro 
Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir 
convidados sobre o Projeto de Lei no 1.372/2001. A seguir, comunica 
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. lldeu 
José Gabriel de Andrade, Gerente - Geral da Caixa Econômica 
Federal; Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Conselheiro José 
Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; José 
Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social e Luzia Guedes da Silva Mendes, 
Coordenadora de Habitação e Celebração de Convênios da Fundação 
Nacional de Convênios, todos publicados no "Diário do Legislativo" do 
dia 11/4/2002; dos Srs. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Apoio Rural de Cooperativismo, e Luiz 
Carlos da Fonseca, Coordenador - Geral de Orçamento e Finanças do 
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Ministério do Esporte e Turismo, publicados no "Diário do 
Legislativo", do dia 13/4/2002. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projeto de Lei no 1.974/2002, no 1 o turno (Deputado Mauro 
Lobo); Projetos de Lei n°S 2.003 e 2.017/2002, no 1 o turno (Deputado 
Dilzon Melo); Projeto de Lei n° 1.764/2001, no 1° turno (Deputado lvair 
Nogueira), e Projeto de Lei Complementar no 47/2001, no 1° turno 
(Deputado Antônio Carlos Andrada). Passa-se à 1a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 46/2001 
na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Mauro Lobo), e dos Projetos de Lei n°s 1.372/2001 
na forma proposta (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); 
1.764/2001 com as Emendas n°s 1 a 5 apresentadas (relator: 
Deputado lvair Nogueria); 1.844/2001 na forma proposta (relator: 
Deputado Antônio Carlos Andrada) e 2.017/ 2002 na forma proposta 
(relator: Deputado Dilzon Melo). Em atenção a requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise aprovados pela Comissão, é adiada a 
discussão, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 971/2000 e 
1 .833/2001. O Deputado lvair Nogueira emite parecer mediante o qual 
conclui pela rejeição, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.460/2001 e 
pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .926/2001 com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e Deputado 
Rêmolo Aloise, que conclui pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.889/2001 na forma do Substitutivo n° 1. Na fase de discussão 
de pareceres, o Presidente defere, respectivamente, os pedidos de 
vista dos Deputados Dilzon Melo, Rêmolo Aloise e lvair Nogueira. O 
Projeto de Lei no 1.015/2000 é retirado da pauta, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Dilzon Melo, aprovado pela Comissão. 
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Rêmolo Aloise em que solicita 
seja convidado o Secretário de Transporte e Obras Públicas para 
prestar informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria 
da qual é o titular. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir 
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os convidados que discorrerão sobre o Projeto de Lei no 
1.372/2001. E, a seguir, informa o recebimento de ofício da Secretaria 
de Estado da Fazenda, justificando a ausência do Sr. José Augusto 
Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda. Registra-se a 
presença do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador - Geral do Sind-
UTE, o qual é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça suas 
exposição. Abertos os debates, fazem uso da palavra o convidado e 
os Deputados presentes, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, do dia 18/4/2002, às 9 horas, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise -

Arlen Santiago - Eduardo Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 46/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei complementar 

em análise autoriza a criação do Programa Vida em Família, institui o 
auxílio-adoção e dá outras providências. Foi distribuído às Comissões 
de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social e a esta. A primeira concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. A segunda opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 

Vida em Família, instituindo o auxílio-adoção, que concede ao servidor 
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público efetivo que adotar uma criança uma verba mensal que 
varia de três a cinco salários mínimos, de acordo com a idade da 
criança. Estabelece, ainda, em seu art. 12, que serão concedidos 
sessenta dias de licença à servidora que adotar ou obtiver a guarda 
judicial de criança de até seis meses de idade. 

A Comissão de Constituição e Justiça transformou o projeto em 
matéria de lei complementar, devido à natureza do dispositivo que foi 
mantido no Substitutivo no 1, que apresentou. Mas retirou a parte 
relativa à criação de programa pelos seguintes motivos: a) a matéria 
dispensa autorização legislativa; b) tal programa não tem previsão 
orçamentária nem autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; c) não há estimativa do impacto financeiro-
orçamentário no exercício que deverá entrar em vigor; d) o poder 
público já confere aos filhos e dependentes de servidores o direito à 
assistência gratuita em creche e pré-escola, desde o nascimento até 
os seis anos, e nossa Constituição não permite distinção entre filhos 
legítimos ou adotivos. Entendemos, assim, que tais ponderações e as 
alterações propostas estão corretas. 

O Substitutivo n° 1 dá nova redação ao art. 175 da Lei n° 869, de 
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Estado de Minas Gerais, estendendo a licença prevista para a 
funcionária gestante à funcionária que adotar ou obtiver a guarda 
judicial de criança de até seis meses de idade. Entendemos que a 
intenção original do projeto foi mantida, qual seja a proteção à mãe 
adotiva. 

O auxílio-adoção, nos termos inicialmente propostos, feria, ainda, 
dispositivos constitucionais (arts. 167, I, e 169 ) e a Lei Complementar 
n° 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá aumento de 
despesa para o pagamento da licença-maternidade, mas tal benefício 
já está previsto no orçamento previdenciário, e a sua ex1ensão à 
servidora pública e mãe adotiva terá pequeno impacto, sendo que os 
ganhos sociais superarão em muito o valor pecuniário. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n°46/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões. 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo. Presidente e relator • lvair Nogueira - Luiz Fernando 

Faria - Rêmolo Aloise- Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.372/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em tela 
estrutura a carreira do pessoal da educação e cria os cargos que 
compõem as classes que a constituem. 

Publicada no "Minas Gerais" de 23/2/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça. de Administração Pública e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em 17/4/2001, foi 
aprovado requerimento do autor do projeto solicitando a apreciação da 
proposição pela Comissão de Educação, Cultura. Ciência e 
Tecnologia. 

A Comissão de Constituição e Justiça acolheu preliminarmente a 
proposição em estudo, concluindo por sua constitucionalidade. 
legalidade e juridicidade. 

A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para deliberar 
sobre a matéria. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou por 
sua aprovação na forma proposta. 

Vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer no 1° 
turno. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva criar uma carreira do pessoal da 

educação para os servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Educação. 

O plano de carreira da Secretaria de Estado da Educação foi 
definido de acordo com o Decreto no 40.509, de 1999, que altera 
anexos do Decreto no 36.033, de 1994, que contém os Quadros 
Especiais dos Planos de Carreira do Pessoal do Poder Executivo. 

De acordo com a Lei no 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do 
Magistério, integra o Quadro do Magistério o pessoal que exerce a 
docência, a supervisão. a orientação, a administração educacional, a 
inspeção e a direção no sistema estadual de ensino. No Anexo I 
desse Estatuto estão as séries de classe que compõem a carreira do 
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Segundo o autor, o projeto é fruto do trabalho realizado por uma 
comissão formada paritariamente por representantes da Secretaria de 
Estado da Educação e do Sind-UTE e busca atender a uma 
reivindicação antiga dos servidores da referida Pasta. 

O projeto propõe seja criada a classe de professor da educação 
básica , de áreas 1 e 2, para os ensinos fundamental e médio; seja 
fixada a jornada de trabalho dos servidores; sejam estabelecidos 
mecanismos de desenvolvimento das carreiras e as funções dos 
respectivos cargos, bem como as normas de transição. 

Cabe a esta Comissão analisar os reflexos financeiros da 
implantação das medidas propostas, uma vez que a proposição define 
os vencimentos dos cargos nela previstos. 

A execução de despesas com pessoal no Poder Executivo 
representaram, no exercício de 2001, 36,98% da receita corrente 
líquida, de acordo com a interpretação dada pela Instrução Normativa 
no 5, de dezembro de 2001, do Tribunal de Contas do Estado, que 
entende que devem ser desconsiderados os gastos com inativos para 
o cálculo da despesa com pessoal. 

O limite de gasto com pessoal previsto nos arts. 19 e 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal para o Poder Executivo é de 49% da receita 
corrente líquida. 

Na lei orçamentária para 2002 estão previstas despesas de pessoal 
no valor de R$7.453.311.731,00 para o Poder Executivo. As despesas 
de pessoal previstas para a Secretaria de Estado da Educação são de 
R$3.241.763.661,00, representando 43,49% das despesas com 
pessoal do Poder Executivo. 

As despesas com pessoal do Estado representam cerca de 73% da 
receita. Apesar de o incremento das despesas com pessoal proposto 
pelo projeto atingir parcela considerável dos gastos com pessoal do 
Estado, este relator entende que a proposição merece prosperar nesta 
Casa, considerando-se a importância social e o incentivo que o projeto 
representa para a área de educação em nosso Estado. 

Algumas questões relativas ao mérito do projeto carecem de um 
estudo mais aprofundado, o que deverá ocorrer no 2° turno, na 
Comissão de Administração Pública. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.372/2001 no 1 o turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.764/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 221, de 24/11/2001, o Governador do 
Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei no 1.764/2001, que 
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi inicialmente distribuída à Comissão de Constituição 
e Justiça, que opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Em seguida, a Comissão de Administração Pública 
manifestou-se favoravelmente à sua aprovação com as Emendas n°s 
1 a 5, que apresentou. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos 
financeiro e orçamentário, em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, 
VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem o objetivo de fixar o efetivo da Polícia Militar 

de Minas Gerais, adaptando seus quadros à situação criada pela 
saída dos integrantes do Corpo de Bombeiros e aumentando, até 
2006, o número de militares na ativa de modo a alcançar o índice de 
um policial por 400 habitantes. 

Os episódios das greves ou ameaças de greve de policiais em 
vários Estados do País incentivaram a discussão sobre a relação 
entre o número de policiais e os índices de criminalidade. A análise do 
efeito das greves sobre a segurança, tanto no Brasil como em outros 
países, revelou que os crimes aumentam quando o número de 
policiais nas ruas cai drasticamente. Em Minas, o sociólogo Cláudio 
Beato observou o fenômeno durante as greves da Polícia Militar em 
Belo Horizonte, no ano de 1997. O crescimento da criminalidade 
relatado por Beato, durante a greve que durou de 13 a 27/6/97, não 
deixa margem a dúvidas: os crimes violentos aumentaram 120%, 
subindo da média mensal de 578 para 1.307 ocorrências. 
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Essa não é, é claro, uma situação típica, da qual possamos tirar 

conclusões definitivas. Quando nos perguntamos se polícia faz 
alguma diferença quanto ao crime não estamos diante de uma 
questão de "tudo ou nada", mas da questão de se mais ou menos 
policiais faz diferença, e se os custos do aumento do policiamento 
ostensivo são compensados pela diminuição da insegurança dos 
cidadãos e dos custos provocados pela violência. A questão é saber 
se, no contexto rotineiro de policiamento, existe uma relação entre as 
duas variáveis e, caso exista, se é possível falar num número "ótimo" 
de policiais por habitante. Segundo os estudos disponíveis, esse 
número ótimo depende do tipo de criminalidade existente, do tipo de 
policiamento, da percepção popular da violência, dos recursos 
existentes, da densidade demográfica local, entre outros fatores. No 
entanto, segundo dados recolhidos pela Organização das Nações 
Unidas relativos a 50 países, entre 1994 e 1997, vemos que a média 
mundial é de 340 policiais para cada 100 mil habitantes, ou seja, um 
policial para cada 294 habitantes. De acordo com a ONU, o Brasil está 
abaixo da média, com cerca de 278 policiais por 100 mil habitantes ou 
um policial para cada 359 habitantes, incluindo-se aí as policias civil e 
militar e o corpo de bombeiros. 

Quanto à Polícia Militar, encontramos no País números que vão de 
um policial militar por 776 habitantes no Maranhão a um militar por 
140 habitantes no Distrito Federal. Nota-se, portanto, que a meta 
estabelecida pela Polícia Militar é, no contexto brasileiro, modesta, 
principalmente quando consideramos a tendência expressiva de 
crescimento dos crimes violentos no Estado, como indicam as 
pesquisas da Fundação João Pinheiro e da UFMG. 

Uma pesquisa feita pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID- estimou que a violência custa ao Brasil10,5% do PIB nacional. 
O economista lb Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, calcula em 
US$60.000.000,00 o valor gasto ou perdido, ou 8% do PIB. Somente 
no Município do Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Estudos da 
Religião - ISER -, a violência custou aos cidadãos cerca de 
US$2.000.000,00, ou 5% do PIB municipal de 1995. 

Para o poder público, a segurança se converteu num dos maiores 
itens orçamentários e em objeto de preocupação prioritária. A cada 
ano, a população exige mais policiais, mais viaturas e armas, novos 



782 
presídios, mais Juízes, Promotores, radiocomunicadores, 
computadores, etc. Em Minas, a Polícia Militar já representa 19,1% do 
total da folha de pagamentos do Estado. De acordo com os cálculos 
encaminhados pela PMMG, a aprovação do projeto resultaria em um 
aumento dos custos de pessoal de R$146.014,00 por mês, se 
considerarmos que todos os cargos criados serão preenchidos. No 
ano de 2002, o aumento totalizaria R$1.314.126,00. 

Embora represente, potencialmente, um expressivo aumento de 
despesas, devemos assinalar que os cargos só serão providos 
quando a situação financeira do Estado assim o permitir, como 
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio Comando da 
PM, ao justificar o projeto, lembra que a Polícia ainda não conseguiu 
preencher integralmente o efetivo hoje permitido pela lei. A proposição 
se apresenta, assim, como um ato de planejamento das futuras 
condições de atuação da PM, escalonando as necessidades de 
pessoal previstas para a corporação pelos próximos seis anos. 

Embora os custos da violência em Minas não tenham ainda sido 
calculados, devemos ter em mente a lição contida em estudo do BID, 
que recomenda medidas de redução da violência e afirma que "a 
violência impede o desenvolvimento econômico". Além da violação 
dos direitos dos cidadãos, das perdas humanas e dos transtornos 
causados à vida de todos, a postergação de ações que coíbam o 
aumento da violência pode comprometer, em médio e longo prazos, a 
própria capacidade de arrecadação e financiamento do Estado. 
Acreditamos que, ao aprovarmos a ampliação do efetivo da PMMG, 
estejamos contribuindo para facilitar a implementação, no momento 
adequado, das necessárias medidas de prevenção à criminalidade. 

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

1. 764/2001, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 5. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.833/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe 
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dispõe sobre o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção da 
Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por Veículos Automotores 
em Uso e dá outras providências. 

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

A seguir, a proposição foi apreciada pela Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, que emitiu parecer por sua aprovação 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
Os principais centros urbanos do Estado apresentam concentrações 

de veículos crescentes, com o conseqüente aumento dos níveis de 
poluição do ar e contínua deterioração da qualidade ambiental. Essa 
situação é ainda agravada por grande número de automóveis 
desregulados, que contribuem significativamente para o aumento da 
emissão de poluentes. Estudos realizados no País indicam que o 
índice de carros mal regulados alcança cerca de 90% do total de 
veículos em uso. De acordo com a experiência internacional, os 
programas de inspeção e manutenção de veículos contribuem 
significativamente para o controle da poluição do ar e a economia de 
combustível. 

Por esse motivo, a Resolução no 256/99, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente CONAMA , prevê a implantação, pelas 
administrações estaduais e municipais, de programa de inspeção e 
manutenção de veículos automotores em uso, de acordo com o art. 
104 da Lei Federal no 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro. O projeto de lei em tela tem o objetivo de 
estabelecer, no âmbito do Estado, o Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção da Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por 
Veículos Automotores em Uso - Programa 1/M -, suprindo a lacuna 
hoje existente na legislação ambiental estadual. 

O Programa 1/M consiste na avaliação dos itens de emissão de 
gases poluentes e de ruídos dos veículos que compõem a frota, 
previamente ao seu licenciamento anual. Por meio dessa avaliação, 
serão constatadas se as condições de controle de poluição dos 
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veículos, elaboradas durante seu desenho e sua fabricação, estão, 
de fato, preservadas e mantidas de forma adequada, dentro dos níveis 
estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, 
incorporou diversas sugestões provenientes do setor de meio 
ambiente do Estado, aprimorando significativamente o projeto e 
melhorando as condições de sua execução pelo Poder Executivo. 
Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Emenda n° 1, com o 
intuito de facilitar ainda mais a operacionalização do Programa, 
determinar o órgão responsável pela realização das licitações 
previstas, dirimindo as dúvidas quanto a essa competência, que a 
redação atual do projeto pode suscitar, bem como tornar os prazos de 
concessão mais realistas. Levando-se em conta a intenção de se 
delegar a execução do Programa, a Emenda no 1 procura, ainda, 
adaptar a política tarifária do serviço à Lei no 8.987, corrigindo-se, 
desse modo, a previsão constante no substitutivo, que destina a esse 
novo fim uma taxa já existente. Como essa taxa foi criada para 
custear outra atividade estatal, não julgamos adequada a reorientação 
de seus recursos. 

Apresentamos a Emenda no 2, com o objetivo de adequar o nome do 
Programa. 

A proposição promove, sem dúvida, a criação, a expansão e o 
melhoramento da ação governamental, ampliando as atribuições das 
Secretarias do Meio Ambiente e da Segurança Pública, por meio da 
FEAM e do DETRAN, respectivamente. No entanto, não julgamos 
necessária a previsão do Programa na lei orçamentária vigente, uma 
vez que o projeto determina um prazo de 12 meses para a sua 
implantação. Portanto, seus efeitos, tanto em relação às despesas 
como às receitas, apenas se farão sentir no orçamento do próximo 
ano. 

Observe-se, ainda, que, a exemplo do que ocorre na grande maioria 
dos países com tradição no assunto, a avaliação dos veículos deverá 
ser feita por empresas especializadas, em estações apropriadas e 
observando técnicas utilizadas internacionalmente. Os serviços de 
inspeção serão oferecidos por meio de concessão, seguindo os 
princípios e procedimentos instituídos pela Lei no 8.666, de 21/6/93, a 
Lei de Licitações e Contratos, e pela Lei no 8.987, de 13/2/95, que 
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regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos. Dessa 
forma, pretende-se reduzir os custos de implantação e manutenção do 
serviço e descentralizar sua execução. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1 .833/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com as Emendas n°S 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - A execução dos serviços de inspeção 1/M poderá ser 

efetuada por meio de concessão ou outorga à iniciativa privada, por 
meio de licitação, na modalidade de concorrência pública, observadas 
as normas definidas na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e em suas 
alterações e na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e em suas 
alterações. 

§ 1 o - Compete ao órgão executor do Programa 1/M o fornecimento 
dos dados necessários aos editais de licitação, e à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, sua elaboração e sua execução, 
observado o disposto na Lei Federal no 8.666, de 1993, e em suas 
alterações e na Lei n° 8.987, de 1995. 

§ 2° - O prazo da concessão será de até dez anos, podendo, em 
caso de interesse público, ser prorrogado por igual período. 

§ 3° - A política tarifária do serviço público concedido será fixada 
pelo preço da proposta vencedora da licitação, nos termos da lei, do 
edital e do contrato. 

§ 4° - Para efeito da execução do Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção da Emissão de Poluentes e Ruídos Produzidos por 
Veículos Automotores em Uso, o PCPV-MG estabelecerá a divisão do 
Estado em regiões.". 

EMENDA N°2 
Substitua-se, no nome do Programa, a expressão "inspeção e 

manutenção da emissão de poluentes" pela expressão " inspeção e 
controle da emissão de poluentes". 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Luiz Fernando Faria, Presidente e relator - Eduardo Brandão - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise. 



PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 
1.844/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, visa a acrescentar parágrafos ao art. 3° da Lei no 13.188, 
de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às 
vítimas de violência no Estado e dá outras providências. 

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos, examinando o mérito, 
opinou pela aprovação do projeto de lei em causa. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto visa a introduzir dois parágrafos na Lei no 13.188. 

Pretende-se, com tal alteração, garantir à pessoa vítima de violência 
sexual o direito aos exames médicos periciais que se fizerem 
necessários e à assistência médica e psicológica, em hospital 
conveniado com o poder público, bem como o transporte especial 
descaracterizado, da delegacia policial ao hospital conveniado e do 
hospital à delegacia ou a outro local indicado pela vítima. 

Tal medida espelha-se no Programa Bem-Me-Quer, implementado 
com sucesso no Estado de São Paulo, que dobrou o número de 
atendimentos às vítimas de violência sexual. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não vislumbramos óbice 
à tramitação da matéria, uma vez que as medidas propostas poderão 
se dar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, cuja concepção 
se baseia no principio do acesso universal, igualitário e integral às 
ações e aos serviços que visem à promoção, à proteção e à 
recuperação da saúde, conforme dispõem a Constituição Federal e a 
Lei Federal no 8.080, de 1990, que estabelece normas gerais no 
campo da saúde e define o referido Sistema. 

A realização de procedimentos médicos no âmbito do SUS não 
representa necessariamente despesa para o Estado, pois tais 
procedimentos são custeados com recursos federais, transferidos aos 
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hospitais conveniados. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1 .844/2001, no 1 o turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêrnolo 

Aloise - Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.865/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1 .865/2001 
reorganiza a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/11/2001, foi o projeto 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, 
que apresentou. 

Cumpre a esta Comissão examinar a proposição quanto ao mérito, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise propõe a reorganização da estrutura da 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas, assim como a extinção e 
criação de cargos do seu Quadro Específico de Pessoal. 

No que toca às competências e finalidades da Secretaria, o projeto 
não trouxe inovações, uma vez que foram basicamente mantidas as 
atribuições previstas na Lei n° 10.827, de 23/7/92, que regula tais 
matérias. 

Quanto à estrutura organizacional da Secretaria, foram propostas 
alterações que demonstram uma real tentativa de enxugamento de 
seu quadro e racionalização de seu funcionamento, por meio da 
extinção de algumas repartições e da junção de alguns departamentos 
que possuíam competências afins. Dessa forma, a antiga estrutura, 
que se compunha de seis superintendências, às quais se vinculavam 
treze diretorias e cinco centros, foi remodelada, passando a compor-
se de três superintendências, às quais se vinculam dez diretorias, e de 
duas assessorias técnicas, com três centros vinculados a uma delas. 
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Foram mantidas a Superintendência de Obras Públicas e a de 

Transportes, com as respectivas diretorias que as compunham. As 
Superintendências de Administração e de Finanças, antes separadas, 
foram unificadas, extinguindo-se, assim, uma das cinco diretorias que 
as compunham. Criou-se, ainda, a Assessoria de Planejamento e 
Coordenação e a Assessoria Técnica. Quanto à Superintendência de 
Planejamento e Coordenação e à de Desenvolvimento Urbano, 
extintas pelo projeto, suas competências foram disseminadas dentro 
da nova estrutura proposta, o que demonstra que tais modificações 
não implicarão perda para o serviço público. 

É importante ressaltar que a criação das assessorias vai ao encontro 
da dinamização do funcionamento da Secretaria, uma vez que estas 
não envolvem estruturas com alto número de órgãos subordinados, 
possibilitando, dessa forma, a racionalização e a eficiência da 
administração pública. 

Destaque-se, ainda, que a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, acrescentou, no âmbito da 
Superintendência de Transportes, a Diretoria de Logística lntermodal, 
que estava prevista no anteprojeto encaminhado à Procuradoria-Geral 
do Estado, mas que, por equívoco, não constou na proposição 
encaminhada a esta Casa. Tal alteração, segundo informações da 
Secretaria, faz-se necessária, em face da nova estrutura proposta. 

No que se refere ao pessoal e aos cargos do quadro especial da 
Secretaria, foram criados pelo projeto quatro cargos comissionados, e 
extintos vinte e um. Da análise dos códigos e símbolos dos cargos 
criados e dos cargos extintos pelo projeto, verifica-se que tais medidas 
implicarão economia para os cofres públicos, o que é um dos objetivos 
da reforma administrativa patrocinada pelo Governo. Ademais, a 
diminuição do número de pessoal demonstra conformidade com a 
nova estrutura em que foram unificadas determinadas atividades em 
uma única unidade administrativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

n°1 .865/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Cabo 
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Morais - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.912/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.912/2001 
tem por objetivo alterar a denominação e a subordinação de unidades 
administrativas da estrutura orgãnica da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos e dar outras providências. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma 
original. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 102, I, "a", do Regimento Interno, 
oportunidade em que passamos a fundamentá-lo, na forma a seguir 
apresentada. 

Fundamentação 
Por intermédio do projeto em análise, o Chefe do Poder Executivo 

pretende modificar a denominação de determinadas unidades 
administrativas da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos, órgão da administração direta ou centralizada subordinado 
diretamente ao Governador do Estado. Unidades administrativas são 
repartições ou órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica. 
Na estrutura organizacional de cada Secretaria de Estado, órgão de 
direção superior, existe uma pluralidade de repartições administrativas 
encarregadas do exercício da função estatal, conforme as atribuições 
estabelecidas em lei e pormenorizadas em regulamentos. 

A Superintendência de Assistência ao Preso, que é uma unidade 
administrativa da mencionada Secretaria, foi criada pela Lei no 13.341, 
de 1999, com a finalidade de prestar assistência ao preso sob sua 
guarda, nos termos da legislação vigente. Compõem a estrutura 
administrativa dessa Superintendência as Diretorias Jurídica, 
Psicossocial e Médico-Odontológica, consoante prevê o art. 36, I, 11 e 
111, da mencionada lei. A Superintendência de Assistência ao Preso 
está sendo transformada em Superintendência de Assistência ao 
Recuperando, com o objetivo de prestar assistência aos custodiados 
na forma da legislação vigente. Em relação às diretorias citadas, o 
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projeto tem o escopo de transformá-las em Diretoria de Assistência 
Jurídica, Diretoria de Assistência Educacional e Diretoria de 
Assistência à Saúde, respectivamente. 

Diante das inovações que se pretende introduzir por meio desta 
proposição, a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos, a que se refere o art. 5° da Lei no 9.516, de 
1987, alterado pelo art. 4° da Lei n° 12.986, de 1998, passará a ter 
uma nova unidade administrativa, a Superintendência de Assistência 
ao Recuperando. 

Quanto à Diretoria de Produção, que atualmente integra a estrutura 
da Superintendência de Organização Judiciária, passará a fazer parte 
da estrutura administrativa da Superintendência de Assistência ao 
Recuperando, sob a denominação de Diretoria de Assistência ao 
Trabalho, cujas atribuições serão definidas em decreto do Chefe do 
Poder Executivo. 

Ora, compete privativamente ao Governador do Estado a 
prerrogativa para dispor, por meio de lei, sobre os órgãos e as 
entidades da administração direta e indireta do Executivo, o que inclui 
a competência para criar, transformar ou extinguir órgãos ou unidades 
administrativas. O assunto enquadra-se, pois na discricionariedade 
política que lhe é conferida pela Constituição do Estado para, segundo 
os critérios de conveniência e oportunidade, aperfeiçoar o aparelho 
burocrático, tendo em vista o melhor desempenho da função estatal e 
o pleno atendimento do interesse da coletividade. 

Por outro lado, cabe assinalar que a guarda interna e externa dos 
estabelecimentos prisionais do Estado (penitenciárias, cadeias, 
presídios e casas de detenção) deve ficar a cargo da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, como desdobramento 
natural de suas atribuições institucionais, não sendo conveniente 
deslocar elementos da Polícia Militar para o desempenho dessa 
atividade. Isso porque a instituição da Polícia Militar tem o dever 
constitucional de exercer o policiamento ostensivo de prevenção 
criminal e as demais atividades relacionadas com a preservação da 
ordem pública, nos termos precisos do inciso I do art. 142 da Carta 
mineira. 

Portanto, afigura-se-nos conveniente e oportuna a inserção, no texto 
do projeto, de um dispositivo que assegure explicitamente a 
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responsabilidade da citada Secretaria pela segurança interna e 
externa de tais estabelecimentos prisionais, razão pela qual 
apresentamos a Emenda n° 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1 .912/2001 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Compete à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos zelar pela segurança interna e externa dos 
estabelecimentos prisionais do Estado, a que se refere a Lei no 
13.720, de 27 de setembro de 2000.". 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo 

Morais - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.939/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 277/2002, o Governador do Estado 
encaminhou a sta Casa o projeto de lei em exame, que dispõe sobre a 
efetivação do desmembramento patrimonial do Corpo de Bombeiros 
Militar e da PMMG, de que trata o art. 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002, a proposição foi 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, de 
sua autoria. 

A matéria vem agora a esta Comissão para receber parecer de 
mérito, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 102 da norma 
regimental. 

Fundamentação 
A proposição que é objeto deste parecer tem como objetivo efetivar 

o desmembramento patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar e da 
PMMG, em cumprimento ao comando contido no art. 101 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Diz o citado dispositivo: 
"Art. 101 -A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro 
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e orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar 
se dará na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo 
período de transição.". 

O desmembramento financeiro e orçamentário já se efetivou por 
força das leis do orçamento anual, nas quais o Corpo de Bombeiros 
Militar consta, desde o exercício de 2000, como unidade distinta. 

No que se refere ao desmembramento patrimonial, cumpre ressaltar, 
conforme o evidencia o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, que tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros Militar 
são órgãos da administração pública e, portanto, não possuem 
personalidade jurídica. Por isso mesmo, não são titulares de domínio 
sobre os bens que se encontram sob sua responsabilidade. O 
patrimônio imobiliário em questão, portanto, tem como dono o Estado 
de Minas Gerais e possui uma destinação definida. Trata-se, então, 
apenas de alterar essa destinação no que se refere a parte dos bens, 
de modo a colocá-los sob a gestão do Corpo de Bombeiros. Estamos 
diante de medida de administração, que não exigiria lei para ser 
efetivada. 

Entretanto, a edição de tal norma legal faz-se necessária por força 
da determinação inserida na Carta Estadual. 

É de conveniência que fiquem claras as responsabilidades na 
gestão dos bens de uso comum da PMMG e do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais. 

Por outro lado, convém também assegurar que a assistência à 
saúde e a assistência judiciária e social prestada aos integrantes de 
nossas instituições militares estaduais obedeçam a idênticas 
condições e requisitos. 

É útil, ainda, assegurar que o integrante do Corpo de Bombeiros que 
pleitear atendimento pelo Colégio Tiradentes o faça em igualdade de 
condições com seu companheiro de farda da Polícia Militar. 

A Emenda no 1 suprime do projeto dispositivo inócuo, adequando-o 
aos mandamentos da técnica legislativa. 

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

1.939/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado, que acolhe a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a efetivação do desmembramento patrimonial do 
Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, de que trata o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam transferidos ao Corpo de Bombeiros Militar os bens 

móveis e imóveis, os equipamentos e o material em geral de uso 
próprio na atividade de Bombeiro Militar, que, até a data de 
promulgação da Emenda à Constituição no 39, de 2 de junho de 1999, 
encontravam-se sob a responsabilidade patrimonial das Unidades de 
Bombeiros. 

§ 1 o - Os bens de uso comum da Polícia Militar de Minas Gerais e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais serão geridos em regime 
de co-responsabilidade pelas duas instituições, na forma de 
regulamento. 

§ 2o - No prazo de cento e oitenta dias a partir da data de vigência 
desta lei, os dirigentes das instituições a que se refere o § 1° 
encaminharão ao Governador do Estado proposta de decreto 
contendo o levantamento patrimonial e o relatório da conclusão do 
processo de desmembramento a que se refere o art. 101 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Art. 2° - A Polícia Militar assegurará a freqüência de integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar aos cursos de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública, Especialização em Segurança 
Pública, Formação de Oficiais e Atualização em Segurança Pública. 

§ 1 o - O número de vagas a ser oferecido a cada instituição será 
estabelecido em comum acordo entre elas. 

§ 2° - A participação nos cursos e os custos dela decorrentes serão 
objeto de convênio celebrado pelas duas instituições. 

Art. 3° - Ficam atribuídos aos integrantes do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais os mesmos direitos e deveres dos 
integrantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no que se 
refere à assistência previdenciária, educacional e à saúde, 
prevalecendo, para efeito de recebimento de benefícios ou 
ressarcimento de despesas, os mesmos valores para os militares de 
ambas as instituições ou seus dependentes. 
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§ 1 o - É garantida aos militares estaduais, seus dependentes e 

pensionistas a utilização da rede orgânica da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, nas condições estabelecidas em comum 
acordo pelas instituições militares estaduais e pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares- IPSM. 

§ 2° - O Centro de Promoção Social da Polícia Militar prestará 
assistência judiciária e social ao integrante do Corpo de Bombeiros 
Militar nos termos de convênio que estabelecerá, para este último, 
condições idênticas às estabelecidas para os integrantes da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 

§ 3° - O Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, prestará assistência 
educacional ao integrante do Corpo de Bombeiros Militar e a sua 
família, que concorrerão à prestação em condições de igualdade com 
os integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Art. 4° - O art. 6° da Lei no 11 .406, de 28 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6° - O Conselho Administativo é composto de doze membros 
efetivos, segurados do IPSM, tendo a participação de: 

I - seis representantes indicados pelo Governador do Estado, 
observados critérios de proporcionalidade entre praças e oficiais; 

11 - seis representantes dos segurados, indicados por suas entidades 
representativas, na seguinte proporção: 

a) Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG: um 
representante; 

b) União do Pessoal da Polícia Militar: um representante; 
c) Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG: dois 

representantes; 
d) Associação dos Praças da PMMG e do CBMMG: dois 

representantes. 
§ 1 o - Os inativos serão representados na proporção de sua 

participação entre os segurados. 
§ 2° - Pelo menos um dos representantes indicados pelos segurados 

será Bombeiro Militar, competindo ao regulamento a forma de sua 
indicação, alternativamente, pela entidades. 

§ 3° - Entre os representantes indicados pelo Governador do Estado, 
pelo menos um será oriundo do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 4° - O mandato de membro do Conselho é de três anos, permitida 
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uma recondução. 

§ 5° - As entidades mencionadas neste artigo estabelecerão critérios 
para a escolha e a indicação de seus representantes. 

§ 6° - O Presidente do Conselho será eleito pelo voto da maioria de 
seus pares, para o mandato de um ano, vedada a reeleição para o 
mandato subseqüente.". 

Art. 5" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo 

Morais - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.969/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 278/2002, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei no 1 .969/2002, que dispõe 
sobre a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS - e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos 
termos do art. 88, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A proposição tem por escopo reorganizar a Fundação Clóvis 

Salgado - FCS -, instituída nos termos da Lei no 5.455, de 1970, com 
as modificações posteriores, e vinculada à Secretaria de Estado da 
Cultura. 

Nos termos da mensagem governamental, o projeto em exame 
"resulta de estudos realizados com o objetivo de assegurar à entidade 
maior flexibilidade operacional, propiciando a correção de distorções e 
a renovação de funções em consonância com as exigências do 
mercado cultural". 

Ressalte-se, por oportuno, a exposição de motivos do Presidente da 
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fundação, anexa à referida mensagem, da qual se infere a 
necessidade de uma reestruturação organizacional, decorrente da sua 
projeção internacional no âmbito das artes e da cultura. 

Assim, a proposição estabelece que a Fundação Clóvis Salgado tem 
por finalidade apoiar a criação cultural, fomentar, produzir e difundir as 
artes e a cultura em Minas Gerais, competindo-lhe, ainda, entre outras 
atividades, administrar o Palácio das Artes e outros espaços que lhe 
forem vinculados; manter e gerir a programação artística da 
Companhia de Dança, do Coral Lírico e da Orquestra Sinfônica; 
cooperar com órgão ou entidade, nacional ou internacional, na 
execução de programas e atividades que tenham por objetivo o 
desenvolvimento das artes e da cultura em Minas; planejar, coordenar 
e avaliar a realização de eventos que se relacionam com a fundação e 
captar recursos externos para sua execução. 

No art. 3° da proposição está estabelecida a estrutura orgânica da 
Fundação, mantido o Conselho Curador, como unidade colegiada, e a 
Presidência, como unidade de Direção Superior. 

Estão mantidos também o Gabinete, a Assessoria Jurídica e a 
Assessoria de Planejamento e Coordenação. 

Quanto às alterações propostas, cumpre destacar a criação da 
Auditoria Seccional em nível de Diretoria; a criação da 
Superintendência de Administração da Serraria Souza Pinto e da 
Diretoria de Captação e Marketing, bem como a transformação e a 
mudança de denominação de algumas unidades administrativas, 
medidas consideradas estratégicas para a evolução organizacional da 
entidade. 

Para compatibilizar o quadro de pessoal com a nova estrutura, 
criam-se os 70 cargos comissionados referidos no art. 23, 
notadamente no nível gerencial e de assessoria. Em face da extensão 
do nível de estrutura organizacional, os arts. 17 e 18 dispõem sobre 
medidas de adequação. Faz-se necessária também, conforme 
estabelecem os arts. 25 e 26, a alteração da denominação de 
determinados cargos, relativamente à função hierárquica, e a 
conseqüente fixação das remunerações, conforme estabelecem os 
Anexos I e 11, que acompanham o projeto. A esse respeito, 
ressaltamos que a proposição acompanha a sistemática adotada pela 
Lei Delegada n° 39, de 1998, que dispõe sobre o ajustamento de 
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fatores, níveis e graus e de símbolos de vencimentos dos cargos 
de provimento em comissão, que compõem a estrutura básica de 
chefia e de assessoramento intermediários e de execução e de 
provimento efetivo dos quadros especiais de pessoal das entidades da 
administração indireta do Poder Executivo, bem como da jornada de 
trabalho. 

Por outro lado, 88 cargos comissionados estão sendo extintos por 
meio do art. 24, além de outros que não estejam previstos na nova 
estrutura proposta, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27. 

Dispõe a proposição, ainda, sobre o regime econômico e financeiro 
da instituição, do seu patrimônio e receita, destacando-se a sua 
capacidade de gerar recursos próprios, o que possibilitou as 
alterações propostas sem implicar aumento de despesa. Impõe-se, 
aqui, ressaltar a inclusão da Serraria Souza Pinto como uma unidade 
administrativa da Fundação Clóvis Salgado, conforme já mencionado, 
medida de extrema relevância para a consecução dos seus objetivos, 
pois representa uma fonte geradora de recursos para a fundação. 
Ademais, trata-se de um dos mais procurados e prestigiosos espaços 
culturais e de eventos de Minas Gerais, sem entretanto, estar 
legalmente estruturada. 

Em razão da nova estrutura, propõem-se algumas alterações de 
interesse dos servidores do quadro de pessoal da fundação. 

Assim, o art. 19 estabelece nova sistemática para o pagamento da 
ajuda de representação para os servidores das classes dos cargos de 
Músico, Bailarino e Corista da Fundação, de que trata o art. 30 da Lei 
n° 11.179, de 1993, modificada pela Lei n° 12.591, de 1997, como 
forma de estímulo ao aperfeiçoamento dos serviços prestados, pois se 
trata de um auxílio para manutenção dos instrumentos musicais, 
aquisição de produtos de maquiagem e conservação de vestuário, 
desenvolvimento físico, técnico e artístico, além de auxílio financeiro 
para aprimoramento vocal. 

Com o mesmo propósito de privilegiar a classe artística, os arts. 20 e 
21 tratam, respectivamente, das gratificações no percentual de 20%, 
instituídas pelo art. 31 da Lei n° 11.179, de 1993, para a atividade de 
coordenação de atividade técnica ou administrativa, e pelo art. 27 da 
Lei no 11.660, de 1994, para a exibição pública em evento artístico de 
músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Assim, o 
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art. 20 inclui a designação para a coordenação de atividade 
artística, e o art. 21 garante ao servidor músico o recebimento da 
gratificação por participação no corpo estável da Fundação. 

Analisando os dispositivos da proposição, verificamos alguns 
equívocos, que devem ser corrigidos, razão pela qual apresentamos 
na conclusão as Emendas n°s 3 e 4 . 

De todo o exposto, entendemos ser o projeto oportuno e 
conveniente aos interesses da administração e da população. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.969/2002 

com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e as seguintes Emendas n°s 3 e 4. 

EMENDA N°3 
No parágrafo único do art. 1°, substitua-se a expressão "Clóvis 

Salgado" pela expressão "Fundação Clóvis Salgado". 
EMENDAW4 

No Anexo 11, substitua-se a expressão "13-G" pela expressão "13-D". 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente e relator - Rogério Correia - Cabo 

Morais - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.998/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por 
intermédio do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre os quadros de pessoal dos serviços auxiliares 
desse órgão e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na sua 
forma original. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação do projeto na forma proposta. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
Com a nova Lei de Organização Judiciária, Lei Complementar no 59, 

de 2001, que criou comarcas e varas em todo o Estado, foi necessário 
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compatibilizar-se a estrutura do Ministério Público, o que ocorreu 
por meio da Lei Complementar no 61, de 2001, que criou promotorias 
correspondentes às novas varas. Por outro lado, constata-se uma 
crescente demanda da atuação institucional desse órgão em 
decorrência das novas atribuições a ele conferidas pela Constituição 
Federal de 1988. 

Em decorrência, tornou-se insuficiente o quadro de servidores da 
instituição, fazendo-se necessária a adequação de seu contingente 
para a realização de suas atividades-meio, indispensável ao 
atingimento de seus objetivos constitucionais. 

O projeto de lei em pauta tem por objetivo a criação de 100 cargos 
de agente, 400 cargos de oficial e 270 cargos de técnico. Além disso, 
a proposição pretende adequar a remuneração dos oficiais e técnicos 
do Ministério Público aos cargos correspondentes dos demais 
Poderes, estabelecendo-se a necessária isonomia salarial para o 
desempenho de funções similares. 

Entendemos que a criação dos novos cargos é um corolário da 
criação das comarcas, varas e promotorias. Criando-se estas, torna-
se praticamente compulsória a criação daqueles. 

Já o estabelecimento da isonomia salarial é um imperativo, visto que 
seria injusto manter remuneração diferenciada para funções 
semelhantes. 

Quanto ao aspecto financeiro, observamos que a criação de cargos 
não gera, em lei, despesas. Estas ocorrem somente com o seu 
provimento. Nesse sentido, o projeto em tela estabelece que os 
cargos de provimento efetivo que pretende criar somente serão 
providos se houver disponibilidade orçamentária e financeira e desde 
que observadas as disposições constantes na Lei Complementar 
Federal no 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, o impacto decorrente do 
alinhamento remuneratório será integralmente absorvido pelo 
orçamento em vigor, sem a necessidade da abertura de créditos 
orçamentários suplementares, mantendo-se a instituição dentro dos 
limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Destarte, entendemos que a matéria não encontra óbice do ponto de 
vista financeiro ou orçamentário à sua normal tramitação. 

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

no 1 .998/2002, no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Arlen Santiago - Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.017/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 
revoga dispositivos da Lei no 10.848, de 3/8/91, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição 
na sua forma original. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição em pauta é constituído de um terreno 

urbano situado no Município de Luz, com área de 335m2 , e avaliado 
em R$10.000,00, o qual a Lei no 10.848, de 3/8/92, autorizou fosse 
doado pelo Poder Executivo a esse município. 

Ocorre que essa autorização foi gravada com a finalidade de 
edificação de prédio para o funcionamento da Câmara Municipal. O 
imóvel reverteria ao patrimônio do Estado se, no prazo de dois anos, 
não lhe fosse dada essa destinação. 

Entretanto o terreno, tendo em vista suas dimensões reduzidas, foi 
considerado inadequado para esse fim. Assim, o município resolveu 
adquirir outro terreno, maior, onde hoje está construindo o 
mencionado prédio, que se encontra em fase de acabamento. 

O projeto de lei em tela tem por objetivo transformar a doação com 
encargo em doação pura e simples, possibilitando ao município 
vender o bem e destinar o valor apurado à conclusão do prédio. 

Entendemos que a medida atende ao interesse público, visto que 
possibilitará dar um fim a um imóvel que se encontra ocioso e concluir 
uma edificação pública. A Câmara Municipal poderá prestar um 
melhor atendimento aos munícipes. Por outro lado, de certa forma é 
preservada a intenção do legislador, pois o imóvel doado contribuirá 
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para a construção do prédio da Câmara Municipal. 

Finalmente, cumpre-nos observar que a autorização para doação do 
imóvel não é objeto do projeto de lei em pauta, e a pretendida 
suspensão do encargo da doação não traz repercussão financeira, 
orçamentária ou patrimonial, não havendo, nos termos da alínea "d" 
do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, óbice à tramitação da 
proposição. 

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

2.017/2002, no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira 

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N° 2.024/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em 

análise altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, instituindo a 
Comissão de Segurança Pública. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/3/2002, vem a matéria à 
Mesa para receber parecer, em atenção ao que dispõe o art. 195, c/c 
alínea "a" do inciso VIl do art. 79, da norma regimental. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem como objetivo a criação da Comissão 

de Segurança Pública como órgão permanente da Casa, com 
competência em relação às seguintes matérias: política de segurança 
pública, política de combate ao crime organizado, política carcerária, 
política de recuperação e reintegração social de egressos do sistema 
prisional e defesa civil. 

O art. 144 da Constituição da República inclui a segurança pública 
entre os deveres precípuos do Estado e os direitos do cidadão. 
Conteúdo semelhante tem o art. 136 da Carta Estadual. 

O crescimento dos índices de violência, que atingiram níveis 
insuportáveis, constitui um dos principais fenômenos de nossos dias. 
Presente em todos os quadrantes do planeta, ele se manifesta, entre 
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governantes e coloca em pânico a população. 
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Seja sob a espécie do delito individual, seja sob a forma do crime 
organizado, que opera dentro de padrões verdadeiramente 
empresariais, a delinqüência tira a tranqüilidade de nossas famílias, 
alicia nossos jovens e corrompe nossos valores. 

Economicamente, a insegurança traduz-se como obstáculo ao 
desenvolvimento, visto que dificulta o processo produtivo, encarece 
preços e afasta empresários e investidores. 

Sob a ótica do respeito devido ao ser humano, o aumento da 
violência tem provocado a banalização da vida, como o atesta o 
crescimento do número de homicídios. Nem mesmo as autoridades 
são poupadas diante da bala assassina disparada por mãos movidas, 
quase sempre, pelos mais torpes e fúteis motivos. 

A sensação de impunidade alimenta a sanha dos criminosos, que se 
lançam em ações cada vez mais ousadas. Enquanto isso, o sistema 
prisional se mostra insuficiente para acolher os transgressores da lei e 
falha lamentavelmente em sua missão de recuperá-los para a 
sociedade. 

A Assembléia de Minas, atenta aos anseios dos mineiros por mais 
segurança, tem tomado diversas iniciativas atinentes ao setor. As 
CPis que investigaram o sistema prisional mineiro e o narcotráfico são 
uma prova eloqüente disso. Entretanto, as dimensões tomadas pela 
criminalidade exigem desta Casa um esforço permanente para 
equacionar o problema e buscar soluções. 

Por isso mesmo, não poderia ser mais oportuna a criação de uma 
comissão permanente para cuidar das matérias da área de segurança 
pública, para sugerir políticas para o setor e para cobrar da 
administração soluções prontas e eficazes. 

A criação da Comissão de Segurança Pública é o estuário de uma 
série de louváveis esforços como, por exemplo, um requerimento do 
Deputado João Pinto Ribeiro, a minuta de um projeto de resolução do 
Deputado Antônio Carlos Andrada e a boa e imediata acolhida que a 
causa teve no Colégio de Líderes. 

A Lei n° 13.515, de 7/4/2000, que se originou de projeto de lei do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Minas Gerais, em resposta a demanda das 
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classes produtivas mineiras. Para dar a esse diploma legal a mais 
ampla divulgação e acompanhar o seu cumprimento, é útil que esta 
Casa crie instrumentos a exemplo daqueles que, com objetivos 
análogos, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, têm 
obtido grande sucesso. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução no 2.024/2002 com as Emendas n° 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Acrescente-se ao final do inciso IV do art. 101 do Regimento Interno 

a expressão "e do Contribuinte". 
EMENDA N° 2 

Acrescentem-se ao inciso IV do art. 102 do Regimento Interno as 
seguintes alíneas: 

''f) as relações entre o Fisco e o contribuinte, com vistas à promoção 
de um relacionamento fundado na cooperação, respeito mútuo e 
parceria; 

g) a orientação e a educação do contribuinte; 
h) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público estadual, das 

normas constitucionais de defesa dos direitos do contribuinte.". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.688/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em epígrafe 
cria a Ouvidoria da Saúde da Mulher. 

Aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1, proposto pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n°1, apresentada 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto 
retoma a esta Comissão, nos temos regimentais, para receber parecer 
para o 2° turno. 

Na oportunidade, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
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O projeto de lei em análise cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher, 

órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, auxiliar do 
Poder Executivo na fiscalização dos serviços, na recepção e no 
encaminhamento de denúncias, sugestões e propostas relacionadas 
com a área de saúde da mulher no Estado. 

O objetivo da Ouvido ria é garantir à mulher o acesso à informação, a 
possibilidade de reivindicar a prestação de serviços de qualidade e de 
exercer o controle na gestão de atividades na área da saúde. 

Como já foi salientado por esta Comissão ao analisar o projeto no 1 o 
turno, a Ouvidoria representa um canal entre a sociedade civil e 
determinados setores do Governo responsáveis pelo serviço, que 
cumpre a Ouvidoria fiscalizar. Sua instituição compreende, pois, um 
dos mecanismos de aperfeiçoamento do processo democrático, em 
que as pessoas interessadas têm acesso à informação e participam, 
através de denúncias e sugestões, do controle da prestação 
adequada de serviços pelo Estado, ampliando a transparência e a 
participação social na gestão de serviços de relevante interesse 
coletivo. Nesse sentido, cabe ao Ouvidor exercer a interlocução entre 
a população e a administração pública, recebendo queixas, 
reclamações, sugestões e reivindicações, sistematizando-as e 
encaminhando-as ao órgão competente, além de supervisionar a 
observância das leis e dos regulamentos pelos servidores públicos da 
área em que atua. 

Nota-se, pois, a oportunidade desse projeto que, ao ser apreciado 
no 1 o turno, foi aprovado na forma do Substitutivo no 1, proposto pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que o aprimorou, corrigindo suas 
irregularidades, e com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que tratou da dotação 
orçamentária a ser consignada à Ouvidoria. 

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

1 .688/2002, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .688/2002 

Cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criada a Ouvidoria de Saúde da Mulher, órgão dotado 
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de autonomia administrativa e financeira, auxiliar do Poder 
Executivo na fiscalização dos serviços, na recepção e no 
encaminhamento de denúncias, sugestões e propostas relacionadas 
com a área de saúde da mulher no Estado. 

Art. 2° - A Ouvidoria de que trata esta lei tem como objetivo 
assegurar à mulher o acesso à informação, a possibilidade de 
reivindicar a prestação de serviços de qualidade e de exercer o 
controle na gestão de atividades na área da saúde. 

Art. 3° - A Ouvidoria de Saúde da Mulher é dirigida pelo Ouvidor de 
Saúde da Mulher. 

Parágrafo único - O Ouvidor de Saúde da Mulher será nomeado pelo 
Governador do Estado, escolhido entre pessoas indicadas em lista 
tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, 
para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

Art. 4° - Compete à Ouvidoria de Saúde da Mulher: 
I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área da 

saúde que não esteja sendo prestado satisfatoriamente à mulher por 
órgão ou entidade pública ou por seus conveniados; 

11 - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular ou 
arbitrário, praticado contra a mulher em órgão ou entidade pública, ou 
por seus conveniados, da área da saúde, encaminhando-a ao 
Ministério Público quando necessário; 

111 - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e 
transmitir a solução dada à interessada ou a seu representante legal; 

IV - monitorar a qualidade dos serviços relacionados com a saúde 
da mulher e propor medidas para o saneamento de ilegalidade, 
irregularidade ou arbitrariedade; 

V - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus 
conveniados, quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou 
arbitrariedade na prestação de serviço à mulher; 

VI - disponibilizar informação relativa à assistência e à pesquisa na 
área da saúde da mulher; 

VIl - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das 
atividades de órgão ou entidade pública, ou de seus conveniados, da 
área da saúde; 

VIII - elaborar regulamento para disciplinar as suas atividades. 
Art. 5° - Será consignada à Ouvidoria de Saúde da Mulher dotação 



806 
orçamentária própria. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a partir da data de sua publicação. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Rogério Correia, relator - Cabo 

Morais - Sargento Rodrigues. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.631/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.631/2001, de autoria do Deputado Ivo José, 
que declara de utilidade pública a Associação Atlética Taguatinga, 
com sede no Município de Santa Bárbara, 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° 1.631/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Taguatinga, com 

sede no Município de Santa Bárbara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética 

Taguatinga, com sede no Município de Santa Bárbara. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.893/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.893/2001, de autoria do Deputado Durval 

Ângelo, que declara de utilidade pública a Fundação Bom Despacho, 
com sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .893/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Bom Despacho, com sede 

no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Bom 

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.911/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.911/2001, de autoria do Governador do 

Estado, que dá a denominação de Edir de Oliveira e Silva à Escola 
Estadual do Povoado de Taquaral, de ensino fundamental (1a a 8a 
séries), no Município de Pocrane, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.911/2001 
Dá a denominação de Escola Edir de Oliveira e Silva à Escola 

Estadual do Povoado de Taquaral, localizada no Município de 
Pocrane. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Edir de Oliveira e 

Silva a Escola Estadual do Povoado de Taquaral, localizada no 
Município de Pocrane. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
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Di mas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.917/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.917/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia, 
que declara de utilidade pública o Centro Cultural Clotilde Framil, com 
sede no Município de ltamonte, 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° 1.917/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Clotilde Framil, com 

sede no Município de ltamonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural 

Clotilde Framil, com sede no Município de ltamonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.922/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.922/2001, de autoria do Deputado Dinis 

Pinheiro, que declara de utilidade pública o Centro de Pesquisas e 
Projetos Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI N° 1 .922/2001 

Declara de utilidade pública o Centro de Pesquisas e Projetos 
Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff, com sede no Município de 
lbirité. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Pesquisas e 

Projetos Pedagógicos da Fundação Helena Antipoff, com sede no 
Município de lbirité. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.923/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .923/2001, de autoria do Governador do 

Estado, 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, foi aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.923/2001 
Dá a denominação de Centro Estadual de Educação Continuada -

CESEC Professor Hiram de Carvalho ao Centro Estadual de 
Educação Continuada - CESEC -, situado no Município de 
Manhuaçu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Centro Estadual de Educação 

Continuada- CESEC Professor Hiram de Carvalho, o Centro Estadual 
de Educação Continuada - CESEC -, situado no Município de 
Manhuaçu. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Igreja Batista da Floresta, na pessoa de 

seu Presidente, Pastor Glycon Terra Pinto, pelo transcurso de seu 60° 
aniversário de organização (Requerimento no 3.226/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a população de José Gonçalves de Minas, 
pelo aniversário da emancipação política do município (Requerimento 
no 3.227/2002, do Deputado Dimas Rodrigues); 

de congratulações com o Município de Monte Sião, pelo 153° 
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 3.230/2002, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a professora Ana Lúcia Gazzola, que tomou 
posse como Reitora da UFMG (Requerimento n° 3.231/2002, do 
Deputado Eduardo Brandão); 

de congratulações com o Município de São João do Manhuaçu, 
pelos dez anos de sua emancipação (Requerimento no 3.232/2002, do 
Deputado João Leite); 

de congratulações com o Município de Palmópolis, pelo aniversário 
de sua emancipação (Requerimento no 3.242/2002, do Deputado 
Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Caldas, pelo 189° aniversário 
de sua emancipação (Requerimento n° 3.246/2002, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 3462 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/4/2002 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo, João Leite e Maria José 

Haueisen 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - 22 Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°S 2.11 O a 2.113/2002 - Requerimentos n°S 3.271 a 3.274/2002 -
Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado Doutor Viana -
Comunicações: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Geraldo Rezende 
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Mauri Torres - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antõnio Andrade -
Antõnio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Na varro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h5min, 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. 

12 Parte 
12 Fase (Expediente) 

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

Correspondência 
- O Deputado João Leite, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, prestando informações a respeito do 
Requerimento no 2.920/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 
informando, em atenção ao Ofício no 493/2002/SGM, sobre a 
impossibilidade de comparecer a audiência pública da Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da agência 
Gutierrez da CEF (2), comunicando a alteração do prazo de vigência 
dos contratos que menciona e notificando a liberação de recursos 
destinados ao PRONAF-ATER. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, 

acusando o recebimento de ofício que encaminhou o Requerimento no 
2.905/2001, da Comissão de Educação. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI No 2.110/2002 
Declara de utilidade pública a Instituição Lar Bom Pastor, com sede 

no Município de Pimenta. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Lar Bom 

Pastor, com sede no Município de Pimenta. 
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 abril de 2002. 
Marcelo Gonçalves 
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Justificação: A Instituição Lar Bom Pastor tem por finalidade 

colaborar na assistência e na formação de crianças na faixa etária até 
6 anos, promovendo, também, a integração das respectivas famílias 
na comunidade. Procura assistir, prioritariamente, os menores cujos 
pais trabalham fora do lar e possuem baixa renda. Com suas 
atividades, propicia-lhes educação, alimentação e meios que lhes 
possibilitem boas condições de saúde, a prática de esportes, a cultura 
e o lazer. 

Pelos serviços prestados, e por atender aos requisitos legais para 
ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório que se pretende outorgar à referida 
entidade. 

- 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° 2.111/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhando 

com Jesus, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o_ Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 

Caminhando com Jesus, com sede no Município de Betim. 
Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Associação Beneficente Caminhando com Jesus, 

fundada em 21/10/98, é uma sociedade civil, filantrópica, 
eminentemente assistencialista e sem fins lucrativos. 

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas 
idõneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções. 
Desde a sua fundação, a entidade vem cumprindo fielmente as suas 
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços, tais como 
proteção à saúde da família, manutenção de centro de recuperação 
de dependentes químicos, assistência educacional para crianças 
carentes, proteção a idosos e crianças desamparadas, manutenção 
de albergue para mendigos. 

A entidade espera, com o título declaratório de utilidade pública, 
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firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus objetivos. 
Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.112/2002 
Institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Produtivo 

para o Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Setor Produtivo para o Estado de Minas Gerais - PRODUMINAS -, 
subordinado diretamente ao Governador do Estado, com o objetivo de 
ordenar e aproveitar os instrumentos de estudos e de planejamento 
disponíveis no Estado e outros a serem criados, permitindo subsidiar e 
elaborar um plano estratégico de desenvolvimento estadual, bem 
como planos setoriais, quando necessários. 

Art. 2° - O PRODUMINAS tem como missão potencializar a 
capacidade produtiva do Estado, mediante os complexos econômicos 
de alta importância, viabilizando o incremento de geração de renda, 
de emprego e de arrecadação, propiciando a sustentabilidade das 
ações sociais e de execução das políticas públicas. 

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, entende-se por estratégia de 
desenvolvimento do setor produtivo o agrupamento coordenado de 
segmentos organizados que demonstrem a viabilização de estudos e 
propostas, decisões e o estabelecimento de políticas públicas de 
suporte à governabilidade do Estado, podendo estruturar-se sob as 
seguintes formas: 

I - Conselho de Entidades de Classe; 
11- Núcleo de Estudos de Políticas Públicas; 
111 -Câmaras Setoriais; 
IV - Frente Parlamentar do Setor Produtivo. 
Art. 4° - Compete aos componentes de estruturação: 
I -Conselho de Entidades de Classe: 
a) interagir com os órgãos governamentais; 
b) deliberar sobre estratégias de desenvolvimento do setor 

produtivo; 



c) coordenar o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas; 
11 - Núcleo de Estudo de Políticas Públicas: 
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a) interagir com todas as instituições de estudo, pesquisa e 
desenvolvimento, oferecendo ao Conselho de Entidades de Classe 
estudos e projetos de políticas de desenvolvimento; 

111- Câmaras Setoriais: 
a) promover a interação dos segmentos público e privado na busca 

da solucâo de problemas e apresentar alternativas de 
desenvolvimento de cada cadeia produtiva; 

IV - Frente Parlamentar do Setor Produtivo: 
a) defender e apoiar todas as iniciativas que visem ao desempenho 

do setor produtivo mineiro; 
b) estabelecer indicativos que possam nortear o planejamento 

orçamentário fiscal do Estado. 
Art. 5°- São prerrogativas e objetivos do PRODUMINAS: 
I - debater os temas vocacionais do Estado com vista ao 

desenvolvimento do setor produtivo; 
11 - elaborar estudos para viabilizar a tomada de decisões por parte 

do Governo Estadual; 
111 - estabelecer um banco de informações que permita a 

negociação de projetos em nível nacional e internacional; 
IV - desenvolver atividades que visem apoiar iniciativas públicas ou 

privadas destinadas à exploração racional e técnica dos recursos 
naturais do Estado, à dinamização da agricultura, da agroindústria, da 
indústria e dos serviços; estudar formas de simplificar procedimentos 
burocráticos; desonerar o setor produtivo de forma equilibrada, 
mantendo níveis de arrecadação compatíveis com as necessidades 
do Estado, para oferecer serviços à comunidade e dar eqüidade ao 
desenvolvimento regional; 

V - desenvolver parcerias com entidades nacionais e internacionais, 
governamentais, não governamentais e privadas nas diferentes 
esferas administrativas, com finalidades que visem a alcançar os 
objetivos deste plano; 

VI - apoiar o empresariado privado na viabilização de investimentos 
nos vários segmentos dos complexos econômicos; 

VIl - estabelecer segmentos organizados que possam compor o 
quadro de estudos e orientações que fortaleçam o plano estratégico. 
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Art.6° - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral fornecerá a infra-estrutura orgânica necessária ao 
funcionamento das unidades que vierem a compor o PRODUMINAS, 
prestando assessoramento direto no desempenho das atribuições de 
planejamento, especialmente na supervisão e execução dos atos 
deliberados pelo colegiado de cada órgão ou entidade de sua 
estrutura. 

Art. 7° - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: O Estado de Minas Gerais tem urna economia dinâmica 

e diversificada, exigindo um planejamento dinâmico e estratégico. 
Para isso, é fundamental contar com um fluxo contínuo de 
informações com base em estudos gerais e específicos que atendam 
aos diferentes complexos econômicos, bem como às potencialidades 
regionais. 

Outro componente importante é a participação não só dos diferentes 
poderes constituídos, como também da sociedade organizada, 
principalmente a que representa o setor produtivo. Destaca-se nessa 
participação o estabelecimento do indicativo do orçamento fiscal do 
Estado. 

Dada a importância da inserção de Minas Gerais na economia 
nacional, especialmente no que se refere às cadeias de produção da 
agropecuária, da mineração, dos serviços, dos bens tecnológicos, do 
café, da carne, do leite, das florestas, da indústria siderúrgica, 
automobilística e do turismo, é preciso que o Estado estabeleça 
mecanismos rápidos para uma decisão acertada, bem como formule 
políticas públicas compatíveis com suas necessidades e 
potencialidades e sua interação nacional e internacional. 

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

PROJETO DE LEI N. 0 2.113/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel 
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que especifica. 

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

Abaeté o imóvel com 7.200 m2 (sete mil e duzentos metros 
quadrados) situado no Bairro Amazonas, nesse município, conforme o 
Registro n°. 01-540, no livro 2-C, a fls. 93, de 18/10/76, do Cartório de 
Registro de Imóveis lldeu Alves de Souza, da Comarca de Abaeté. 

Parágrafo único - No imóvel descrito no "caput" deste artigo já existe 
uma construção onde funciona a Escola Estadual Alfredo Barbosa. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar o melhor 

aproveitamento do imóvel, para adequá-lo às necessidades do 
Município de Abaeté, objetivando o atendimento da demanda escolar 
e outras atividades inerentes, em razão da municipalização do ensino 
fundamental. 

A doação possibilitará, ainda, que a Prefeitura Municipal de Abaeté 
possa efetuar investimentos para a melhoria e ampliação do prédio 
existente no referido imóvel. 

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

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.271/2002, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Clóvis Cavalcante Piragibe Magalhães, Juiz de Direito, pelo trabalho 
realizado na Comarca de Leopoldina. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 3.272/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação 
de recursos para programa da Secretaria da Agricultura. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 3.273/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado 
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apelo ao Governador do Estado com vistas a que convide o 
Presidente da República da Venezuela a visitar Minas Gerais. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.274/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado de Polícia Civil da Comarca de Pedro 
Leopoldo com vistas a que preste informações a respeito de inquérito 
policial que apura homicídio ocorrido nessa cidade. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso IV do art. 173, a 

seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Obriga o Estado de Minas Gerais a oferecer ao servidor público 
atendimento especializado, no período de transição para a inatividade. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a oferecer ao 

servidor público atendimento especializado, da data do protocolo do 
requerimento de afastamento preliminar à aposentadoria até o sexto 
mês subseqüente ao do registro do respectivo ato. 

§ 1°- O atendimento compreenderá assistência médica, psicológica, 
social e ocupacional. 

§ 2° - Quando se tratar de aposentadoria por invalidez, o 
atendimento compreenderá ainda a assistência fisioterápica, se 
prescrita. 

Art. 2° - O servidor a que se refere esta lei terá preferência no 
atendimento médico e adontológico normalmente prestado a todos os 
servidores. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de cento e vinte dias. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2002. 
Doutor Viana 
Justificação: O momento da aposentadoria acarreta modificações 

profundas na rotina de vida e nas perspectivas do servidor. 
Ao lado do sentimento de perda da produtividade, o afastamento 

profissional conduz ao afastamento social, trazendo, não raro, 
sentimentos de inferioridade e de isolamento. Esse quadro pode levar 
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à depressão e ao agravamento de problemas de saúde. 

É necessário, portanto, prevenir esses problemas, tornando mais 
suave e apoiada a transição para a inatividade. 

O atendimento previsto neste projeto não demandará aumento de 
despesa para o Estado, uma vez que o IPSEMG já conta com os 
profissionais e os equipamentos para tanto. 

Pelo contrário, ao atuar preventivamente, dando suporte ao servidor 
nessa transição, o Estado diminuirá a demanda pelas ações 
terapêuticas, aliviando sobremaneira os serviços de saúde. 

Acrescente-se ainda que esse contingente de servidores que passa 
a ter disponibilidade de tempo poderá ser encaminhado a setores do 
próprio Estado que comportem o trabalho voluntário ou a instituições 
da sociedade civil. 

Estará sendo dessa forma, aproveitado um ótimo potencial de 
trabalho, e estarão sendo abertas novas perspectivas na vida do 
aposentado. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, tenho ocupado esta tribuna com a intenção única de 
abordar temas relevantes e, mais do que isso, uso este momento 
singular para externar meus sentimentos, minhas impressões e 
opiniões a respeito de algo que afeta a vida da sociedade mineira e -
por que não dizer? - da sociedade brasileira. 

Uma situação, qualquer que seja ela, torna-se insustentável quando 
se perde seu controle. As informações são distorcidas, os dados não 
são confiáveis, e o quadro que se pinta acaba sendo, sem sombra de 
dúvida, falsificado. 

Hoje, quero falar de violência, aliás, devo falar da violência, e podem 
ter certeza de que minhas palavras não ficarão confinadas e restritas 
ao Plenário da Assembléia. Quero falar para o mundo o que se passa 
aqui. 

Estamos em guerra. Não aquela guerra no sentido figurado, mas 
aquela em que, realmente, o cidadão de bem vê-se obrigado a 
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entrincheirar-se cada vez mais em sistemas desumanos de 
segurança. 

Vivemos o perigo em cada esquina. Vivemos o medo constante, que 
faz com que não tenhamos mais condições de oferecer às nossas 
famílias o saudável e indispensável convívio social. O indivíduo bem 
vestido e educado pode, a qualquer momento, colocar em nossas 
cabeças o cano gelado de um revólver calibre 38. O inocente baleiro 
da porta do colégio, com aqueles precários carrinhos abarrotados de 
caixas de guloseimas variadas, pode estar vendendo drogas e 
viciando nossos filhos. O revigorante passeio de final de tarde pode 
ser interrompido pela fatal trajetória de uma bala perdida, que, como o 
próprio nome indica, jamais terá sua origem identificada. O simples 
pagamento com cartão de crédito pode gerar dores de cabeça 
intermináveis se, de alguma forma, houver por trás daquela 
maquininha de leitura a máfia da clonagem de cartões. 

Há algum tempo, a máfia era uma só. Fez escola, e agora temos 
máfias especializadas, ramificadas e aparelhadas, que têm como 
produto de suas ações a morte e o terror. 

Seqüestradores assassinaram o Prefeito Celso Daniel, de Santo 
André, SP. A máfia dos combustíveis pôs fim à vida do brilhante 
Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo. Deputados tiveram 
que adotar, como principal peça de seu vestuário, o colete à prova de 
balas, por estarem recebendo constantes ameaças. Até quando 
seremos reféns do medo? Até quando vamos agüentar? 

Em 1980, o Brasil contabilizou 10 mil assassinatos; em 1990, 25 mil; 
e em 2000, 40 mil assassinatos. São estatísticas oficiais, que não 
levam em conta aqueles bárbaros crimes que, de alguma forma, 
permanecem escondidos dos olhos da lei. 

Qual brasileiro com nível mediano de obtenção de informações não 
vem acompanhando as batalhas travadas por Israel e Palestina? É só 
ligar a televisão, em qualquer noticiário, que estaremos de frente com 
os carros-bomba, homens-bomba, metralhadoras, canhões, tanques e 
outros apetrechos bélicos. Quanta morte ... É o que se pensa num 
primeiro momento. Mas é só num primeiro momento. A guerra 
brasileira mata muito mais. Qual guerra, nos últimos 20 anos, matou 
40 mil pessoas num só ano? A resposta é simples: a guerra civil 
brasileira. É a guerra não noticiada e desconhecida de outros povos. 

~-----------~------------~ 
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O jornalista Alexandre Garcia nos disse, em recente comentário, 

que as chances de sermos atingidos e mortos por uma bala perdida 
no Brasil é 1 O vezes maior do que em Israel, mesmo em meio aos 
conflitos atuais. O crime vem crescendo em quantidade e em 
qualidade. Quadrilhas já terceirizam assaltos e seqüestros. Os 
seqüestros-relâmpagos, também conhecidos por "overnight", 
tornaram-se tão normais que qualquer cidadão brasileiro pode indicar 
pelo menos uma pessoa de seu relacionamento que tenha sido vítima 
dessa prática. A classe média já passou a ser alvo fácil e lucrativo 
para os bandidos, que não se veêm obrigados a enfrentar os 
modernos e sofisticados equipamentos antifurto. Os ai capones se 
multiplicam, e as grandes cidades brasileiras já são obrigadas a 
conviver com um poder paralelo, que impõe regras pela violência e 
impede, de uma maneira ou outra, a ação do Governo. 

O Brasil está em guerra, volto a afirmar. Temos que, com urgência, 
abrir nossos olhos para essa realidade que insiste em chamar nossa 
atenção. Não podemos mais conviver com a criminalidade como se 
fosse simplesmente programa de televisão, gincana macabra capaz 
de levar ao desequilíbrio qualquer cidadão. Chega de nos 
enganarmos. O mundo tem que saber o que se passa aqui. Não 
podemos mais esconder do mundo a nossa realidade. 

O sol brilha, o carnaval é maravilhoso, o mar inspira qualquer poeta, 
o futebol é campeão, a mulata é deslumbrante, a produção de grãos é 
gigantesca, a economia é das maiores do mundo, mas o brasileiro é 
brutalmente assassinado, seqüestrado, torturado e humilhado e, por 
isso, não pode mais ver o sol, o carnaval, o futebol, a mulata, não 
pode mais comer grãos nem gastar dinheiro, foi-se embora mais um 
brasileiro. 

De quem é a culpa? Da polícia? Da justiça? Das drogas? Dos 
traficantes? Dos políticos? Dos educadores? De Deus? 

Não. Não existe um culpado. Somos todos culpados, cúmplices do 
sistema de falsos valores no qual estamos enfiados até o pescoço. 
Somos diretamente responsáveis pelas milhares de vidas anualmente 
perdidas em nosso País. 

Não adianta mais fugir. A fuga vai fazer com que nos cansemos 
rapidamente, e aí seremos também presa fácil. Somente a 
conscientização e a verdadeira mobilização social no sentido de 
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Aprendi, em minha vida, que o primeiro passo para a correção de 
um defeito é aceitar a existência dele. Aprendi que a fome do meu 
irmão poderá ser a minha fome amanhã. Aprendi que o desamparo do 
meu vizinho poderá ser, amanhã, o meu desamparo. Aprendi que a 
vida do próximo, amanhã, poderá ser a minha vida. Aprendi, então, 
que fazemos parte de um todo, que, por incompetência, displicência 
ou mesmo arrogância, não vem sendo tratado como deveria. 

Assustei-me novamente. Poderá ser meu filho, poderá ser minha 
esposa, poderá ser meu neto, poderei ser eu. 

Quero que minhas palavras sejam tomadas como um apelo, e não 
apenas como mais um discurso proferido desta tribuna, onde desfilam 
oradores de primeira grandeza. É quase um pedido de socorro. É um 
grito que clama por soluções, que clama por seriedade e clama por 
justiça. Somos seres humanos dotados da capacidade de reflexão. É 
isto que peço: reflexão imediata e constante. Ainda há tempo. 
Obrigado. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência, nos termos 

do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos 
ordinários para a comemoração do Dia dos Povos Indígenas e dos 30 
anos do Conselho lndigenista Missionário- CIMI. 

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

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Estão 
reabertos os nossos trabalhos. 

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

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 19, 
às 9 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 344a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
16/4/2002 

Presidência do Deputado Ivo José 



823 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença 

Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do 
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada 
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Composição da Mesa 
O Mestre de Cerimônias - Convidamos a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Jacson Rafael Campomizzi, Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto de Minas Gerais; Paulo Calmon Nogueira da Gama, Promotor 
de Justiça e Secretário Executivo do PROCON Estadual; Marcelo 
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia; e a Deputada 
Maria José Haueisen, autora do requerimento que deu origem a esta 
comemoração. 

Registro de Presença 
O Mestre de Cerimônias - Registramos a presença, em Plenário, dos 

Srs. Bruno Burgarelli, Coordenador do PROCON de Belo Horizonte; 
Manoel Divino de Siqueira, Corregedor-Geral do Ministério Público; 
Cláudio Péret Dias, Secretário-Geral da Comissão de Defesa do 
Consumidor da OAB-MG; Jairo das Graças Reis, Coordenador 
PROCON-Mariana-Ouro Preto; Jorcelino de Oliveira, Secretário 
Municipal de Governo, Procurador da Prefeitura Municipal de Ouro 
Preto; e José Sebastião da Silva Neto, Coordenador do PROCON de 
lturama. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Mestre de Cerimônias - Destina-se esta parte da reunião à 

comemoração dos 20 anos do PROCON Estadual. 
Execução do Hino Nacional 

O Mestre de Cerimônias - Convidamos os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 

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

Exmos. Srs. Jacson Campomizzi, Paulo Calmon, Marcelo Barbosa, 
Deputada Maria José Haueisen, convidados, senhoras e senhores, a 
iniciativa de comemorar, neste plenário, o transcurso dos 20 anos do 
PROCON Estadual, atendendo a requerimento da Deputada Maria 
José Haueisen, ganha hoje um significado todo especial. De fato, esta 
solenidade coincide com a realização, em Belo Horizonte, do 
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"Encontro Técnico de Direito do Consumidor", seguido do "1°. 
Fórum dos PROCONs Municipais de Minas Gerais", promovidos em 
comemoração aos 20 anos de defesa do consumidor em nosso 
Estado. Ressalto a todos os presentes que foi por meio de lei 
complementar estadual, a de n° 20, que o PROCON-MG, criado em 
1982 como órgão integrante da Secretaria de Estado do 
Planejamento, passou ao domínio do Ministério Público Estadual, a 
partir de 1991. Ganhou, então, além de poderoso aparato jurídico, a 
atribuição de aplicar sanções contra os infratores da legislação. 

Podemos, hoje, afirmar que, com a decisiva ação do Ministério 
Público, a lei maior que rege a matéria, Lei Federal n° 8.078, de 1990, 
conquistou a dimensão de lei cidadã. Sabemos que há muito por fazer 
na educação para o consumo, para o efetivo e pleno exercício dos 
direitos do consumidor; o mais importante, porém, é constatar que 
essa lei está lançando sólidas raízes na vida econômica, social e 
política de Minas e do País. Mas a grandeza desse movimento, 
articulado entre órgãos públicos e segmentos da sociedade, em 
defesa do consumidor se projeta, sobretudo, na afirmação do efetivo 
exercício da cidadania no estado democrático de direito. Esta é, em 
nosso entendimento, a importante conquista que comemoramos hoje: 
o despertar e a evolução da consciência política de que o mercado 
não é simples relação de compra e venda de bens, produtos ou 
serviços, mas também um espaço do direito, da ética, da 
responsabilidade social. O Poder Legislativo está inteiramente 
engajado nessa luta. Com efeito, a sua Comissão de Defesa do 
Consumidor, com o suporte operacional do PROCON-Assembléia, 
vem tendo atuação marcante na intermediação de conflitos e na 
promoção de medidas de proteção e defesa do consumidor. 

O dinamismo dessa Comissão resultou na formulação de verdadeira 
política institucional na área de defesa do consumidor, que se tornou 
uma das principais diretrizes da atividade parlamentar em Minas 
Gerais. 

É com grande satisfação, pois, que reafirmamos, na abertura desta 
solenidade comemorativa dos 20 anos do PROCON Estadual, a plena 
adesão e a continuada participação do Legislativo mineiro nessa 
causa democrática. 

Estejam certos de que estaremos endossando e fiscalizando a 



agenda 2002 do sistema estadual de defesa do consumidor em 
Minas Gerais. É nosso dever e nossa missão. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
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Sr. Presidente, Deputado Ivo José; Srs. Jacson Campomizzi, Paulo 
Calmon e Marcelo Barbosa, demais autoridades presentes, senhoras 
e senhores, funcionários da saúde de Belo Horizonte, a quem 
cumprimento de maneira especial, pela resistência que têm 
demonstrado na luta pelos seus direitos; telespectadores, o direito do 
consumidor no Brasil tem história muito recente e foi fixado, como 
marco preponderante, na Constituição Federal de 1988. Formulada 
em período que sucedeu aos "anos de chumbo", a nova Carta da 
República foi pródiga ao estabelecer os direitos e as garantias 
constitucionais do cidadão. 

A intensa movimentação popular e o grande trabalho das entidades 
civis que colheram milhares e milhares de assinaturas de apoio em 
toda a extensão territorial culminaram com a inclusão dos direitos do 
consumidor entre as cláusulas pétreas da Carta da República, 
chamada de Constituição cidadã pelo saudoso Deputado Ulisses 
Guimarães. 

Nesse contexto passou a constar, no art. 5°, inciso XXXII, que "o 
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Não se 
esgota nesse dispositivo o leque de prerrogativas constitucionais para 
que o cidadão consumidor garanta um arcabouço jurídico básico a fim 
de que se desenvolva todo o trabalho de consolidação dos direitos 
que lhe foram plenamente assegurados. 

O art. 170, ao dispor sobre a ordem econômica e financeira, coloca 
como princípio da atividade econômica a defesa do consumidor, assim 
como o art. 150, que versa sobre a ordem tributária, quando 
recomenda medidas legais para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços. 

Importante disposição constitucional acerca do tema encontra-se 
inserida no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que contém comando expresso de que o Congresso 
Nacional, dentro de 120 dias contados da data da promulgação da 
Constituição, elabore o Código de Defesa do Consumidor. 

Embora com atraso, o Código foi editado em 11/9/90, entrou em 



vigor em março de 1991, vindo a estabelecer normas de ordem 
pública e interesse social. 
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Essa lei de proteção ao consumidor reformulou por completo o 
mercado de consumo, diminuindo muito as situações em que o 
pretenso cliente deparava com contratos de minúsculas letras ou com 
outros artifícios utilizados por fornecedores inescrupulosos, para lesar 
terceiros. Estabeleceu, ao mesmo tempo, proteções jurídicas que 
facilitam sobremaneira o atendimento às necessidades dos 
consumidores, vedando, por exemplo, a publicidade enganosa, cuja 
promessa, por força de lei, passa a integrar o contrato que vier a ser 
celebrado pelo consumidor. Em outras palavras, quem promete 
alguma coisa por meio da publicidade torna-se obrigado a cumpri-la, 
ainda que para tanto o cidadão lesado tenha de mobilizar o Poder 
Judiciário. 

O rol de cláusulas abusivas, de plano reconhecidas como tais pelo 
art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, também teve efeito 
significativo na conformação das atividades empresariais e comerciais 
aos interesses da sociedade. 

Entre os mecanismos jurídicos de facilitação da defesa do 
consumidor, torna-se oportuno lembrar a inversão do ônus da prova e 
também a desconsideração da personalidade jurídica, que dificultou 
sobretudo uma prática espúria que consistia no fato de o mau 
fornecedor transferir para o seu nome todo o patrimônio da empresa, 
dificultando o ressarcimento dos prejuízos que porventura tivesse 
causado ao mercado. Até então prevalecia a máxima de que os sócios 
não se confundem com a empresa, que possui personalidade jurídica 
distinta. 

Foi nesse contexto que se multiplicou a constituição das entidades 
civis de proteção e defesa dos consumidores, os PROCONs, e, mais 
recentemente, os Juizados Especiais, que facilitam sobremaneira o 
atendimento às causas dos consumidores. Os Juizados não exigem a 
presença do advogado para que o cidadão lesado possa buscar os 
seus direitos e muito menos o pagamento de custas processuais, que, 
muitas vezes, inviabilizam até mesmo o acesso à justiça. 

Os empresários, por outro lado, na tentativa de fazer frente às 
demandas da sociedade, procuraram constituir, no âmbito das suas 
empresas, os serviços de atendimento ao consumidor, que hoje são 
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encontrados aos milhares e prestam toda a sorte de orientações 
aos que procuram por tais serviços, sendo acessados por meio de 
ligações telefônicas gratuitas. 

Lamenta-se a resistência de certos segmentos do mercado quanto à 
adaptação das suas atividades às condições impostas pela nova 
ordem constitucional. Entre eles podemos citar as instituições 
financeiras, que, em nome do ganho fácil, desrespeitam os 
consumidores com um atendimento precário e práticas condenáveis, 
as quais, muitas vezes, são vedadas até mesmo pela legislação 
penal, como é o caso da venda casada. 

Após 11 anos de vigência do Código do Consumidor, essas 
instituições ainda tentam buscar, no Supremo Tribunal Federal, um 
verdadeiro salvo-conduto, que consiste no reconhecimento, por 
aquela Corte, da inaplicabilidade da lei do consumidor às relações 
existentes entre os bancos e seus clientes, quando esta situação, há 
muito, é reconhecida pelo Poder Judiciário. 

A importância do código consolidou-se com o tempo e, por certo, é 
das normas mais conhecidas da sociedade brasileira, que, em última 
análise, compõe-se de um universo de 170 milhões de consumidores. 

A mesma Constituição, tantas vezes citada, conferiu também ao 
Ministério Público funções da mais alta relevância, retirando dos 
membros daquela instituição a pecha de meros acusadores em 
processos penais. 

O Promotor, hoje mais ainda, é uma figura que goza de alto respeito 
na sociedade e encontra-se absolutamente atento às questões 
ambientais, à deterioração do patrimônio histórico e cultural e - por 
que não dizer? - às violações dos direitos dos consumidores. 

O que nos enaltece, entretanto, como mineiros, é saber que, mesmo 
antes desse marco preponderante da defesa do consumidor, qual seja 
a Constituição de 1988, quando nem mesmo era sobejamente 
utilizado o termo "consumidor'' para designar aqueles que adquiriam 
produtos ou serviços no mercado, este Estado já possuía um 
PROCON, cujo aniversário de 20 anos se comemora nesta data. 

A transferência das atividades do órgão para o Ministério Público, 
por força do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, só veio reforçar o trabalho 
desenvolvido por servidores até então ligados ao Poder Executivo. 
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O PROCON Estadual, composto por vanos Promotores que se 

dedicam exclusivamente à causa do consumidor, não medem 
esforços para a defesa dos interesses dessa categoria, tem 
reconhecido o seu trabalho não apenas por esta Casa Legislativa, 
mas especialmente pela sociedade, que enxerga naquele órgão um 
ponto firme para registrar suas reclamações e coibir as práticas que 
em nada contribuem para a harmonia das relações de consumo. 

Rendemos nossas mais sinceras homenagens ao saudoso 
Francisco José Lins do Rego, combativo Promotor que, enfrentando 
malfeitores contumazes em impor à sociedade produtos incompatíveis 
com o padrão de qualidade exigido, acabou, no pleno exercício das 
atividades, perdendo a vida, em virtude de sua manifestação de 
coragem e abnegação em defesa dos interesses públicos. 

São essas as minhas palavras de júbilo e incentivo, para que o 
PROCON Estadual continue prestando os relevantes serviços que 
sempre prestou à sociedade, seja em sua sede, nesta Capital, seja 
por meio dos inúmeros Promotores que atuam nas comarcas mais 
distantes da nossa Minas Gerais. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Jacson Rafael Campomizzi 
Exmo. Sr. Deputado Ivo José, companheiro Paulo Calmon Nogueira 

da Gama, Marcelo Barbosa, Deputada Maria José Haueisen, Exmo. 
Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Manoel Divino 
Siqueira, Deputados Estaduais, colegas de Ministério Público, 
servidores, Diretores de PROCONs Municipais, servidores da saúde, 
ocupo esta tribuna com uma especial alegria e um entusiasmo 
extraordinário, porque esta data em que se comemoram os 20 anos 
de instalação do PROCON no Estado de Minas Gerais é tida por mim 
e, tenho certeza, pela sociedade mineira e brasileira como uma data 
em que podemos efetivamente dizer que conquistas foram 
consolidadas. 

De 1982, ainda na escuridão democrática, para 1988, conquistas 
sociais relevantes foram obtidas. Lembramos a anistia aos nossos 
políticos combativos, lembramos a data marco da democracia 
brasileira, 1988, especialmente a minha turma de Ministério Público, 
que entrou em 1987, ainda nomeado pelo Executivo, sem ainda as 
garantias de independência e autonomia institucional que deram 
substrato e possibilidade de os Promotores atuarem com total 
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independência. 

Já no ano seguinte, em 1988, percebeu-se a força que uma 
Constituição cidadã poderia realmente transferir e legar à sociedade. 
Estou especialmente feliz por notar que as instituições estão se 
fortalecendo e se comunicando para defender a sociedade. No que se 
refere ao consumidor, muita coisa foi legada à sociedade brasileira. O 
Código de Defesa do Consumidor foi, sem dúvida alguma, um marco 
na história jurídica do Direito brasileiro. Trouxe institutos cidadãos 
como o "recall'', os tipos penais dos quais a sociedade já estava ávida 
e intercalou-se com a lei da ação civil pública para possibilitar que 
seus instrumentos fossem utilizados para a defesa de todos os outros 
direitos difusos e coletivos ao meio ambiente, ao patrimônio público e 
histórico e à infância e juventude, entre outros. 

Lembro-me de que, em 1990, instauramos um procedimento. E 
temos notícia de que, em 1991, a Promotoria de Justiça que 
coordenávamos foi a primeira no Brasil a utilizar a ação civil coletiva 
de responsabilização por danos sofridos. Essa ação de classe foi em 
favor de 790 trabalhadores acometidos por silicose em Nova Lima. 

Certo é que a relação não é de consumo, mas certo também é que o 
instrumento é do Código de Defesa do Consumidor. Essa ação 
possibilitou a consolidação da primeira jurisprudência favorável à 
ampliação desse instrumento jurídico para a defesa de categorias 
sociais e de coletividades cujos direitos têm a mesma origem. 

Antes, cada cidadão lesado necessitava de, individualmente, ir ao 
Judiciário, abarrotando os fóruns de processos e utilizando, no 
máximo, a figura do litisconsórcio, que a jurisprudência limitou a 
grupos de dez. Hoje, temos a possibilidade de, com uma ação, 
favorecer o direito de centenas e até milhares de cidadãos. Temos 
certeza de que há muito ainda por se conquistar, mas tenho certeza 
também de que tudo aquilo que está em nossa ordem de atribuição 
será objeto da nossa luta com base nesses instrumentos que o Poder 
Legislativo, a Constituição Federal nos deu. 

Olhando num panorama um pouco mais estendido, fico satisfeito 
porque vejo que as instituições constituem uma agregação de homens 
para um objetivo específico. As instituições públicas que agregam 
homens para a proteção e defesa da sociedade nas suas 
especificidades estão mais fortalecidas, porque visualizamos agora 
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um ato de consolidação da democracia. Não quero e não posso 
falar acerca de temas ideológicos, mas o retorno do sistema 
democrático na Venezuela mostra que a democracia brasileira corre 
menos risco que as democracias latino-americanas. Isso nos dá 
esperança e reflete nas instituições e na democracia brasileira, sem 
qualquer dúvida. 

A sociedade continua marginalizada. A linha de homens que vivem 
abaixo da pobreza ainda é muito grande, mas esse momento dá-nos 
muita esperança, porque o poder de transformação que esses 
instrumentos nos legaram, que o Código de Defesa do Consumidor 
deu à sociedade, pode ser comemorado, uma vez que as 
transformações foram muito positivas para o cidadão brasileiro. Ele 
tem onde procurar. Tenho certeza de que todos nós, hoje, temos 
melhores produtos e mais respeito nas nossas relações de consumo. 
A sociedade e as instituições se integram. Vejo a Assembléia 
Legislativa com seu PROCON, com suas CPis, muitas delas com 
objetivos que abrangem as relações de consumo. Por isso termino 
essa rápida fala com uma emotividade que traduz, na verdade, 
entusiasmo e esperança. Nas eleições presidenciais que se 
aproximam, tenho a esperança de que, seja qual for a ideologia ou o 
candidato que assumir o poder, vai assumir com mais respeito à 
cidadania, porque o cidadão exigiu, está estruturando e tem ao seu 
lado as instituições democráticas. 

Garanto também que a vida de um colega fará com que os produtos 
e os serviços sejam mais garantidos. Tenho certeza de que em Minas 
Gerais, em pouco tempo, não teremos mais combustíveis impróprios 
para nossos veículos. Assim poderíamos dar diversos exemplos. No 
meio ambiente, ações efetivas em médio e longo prazo garantirão a 
sobrevivência, pelo menos, do nosso rio São Francisco. A moralidade 
administrativa também tem seus fiéis fiscais, todos nós. É com 
entusiasmo e esperança que agradeço a Deputada Maria José 
Haueisen pela iniciativa dessa propositura. Em seu nome, Deputada, 
gostaria de agradecer toda a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
e, na verdade, todo o povo mineiro, que, em última análise, está por 
trás disso. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Paulo Calmon Nogueira da Gama 
Exmo. Deputado Ivo José, estimado colega Jacson Campomizzi, Dr. 
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Marcelo Barbosa, Deputada Maria José Haueisen, Dr. Manoel 
Divino, estimados colegas Mauri, Alexandre, Camila, queridos 
servidores do Ministério Público, servidores do PROCON, do CAUEX, 
Bruno Burgarelli, nosso companheiro de luta, na pessoa de quem 
cumprimento os demais representantes de PROCONs municipais, 
senhoras e senhores, servidores da saúde a quem me dirijo como me 
dirigiria a todos os consumidores do Estado, a palavra na Casa do 
povo mineiro, por parte do PROCON Estadual, só pode ser de 
gratidão, pelo reconhecimento de um trabalho de cidadania de cada 
um de nós, cidadãos e consumidores. 

Esses 20 anos de luta em defesa do consumidor mineiro não podem 
ficar sem marco, ao menos para que possamos estar sempre com a 
lembrança viva de cada conquista tão duramente obtida ao longo 
desse tempo. A maioria de nós é capaz de lembrar que há 20 anos, 
quando chegávamos a estabelecimentos comerciais, muitas vezes 
ficávamos constrangidos ao buscar algum direito, ao solicitar troca de 
produto defeituoso. Éramos, muitas vezes, maltratados, devido a uma 
cultura comercial segundo a qual o agente mais importante numa 
relação de consumo, num país que adotou o capitalismo, era sempre 
o menos escutado, ouvido e atendido: o consumidor. 

Há 40 anos esse estado de coisas começou a mudar, em nível 
global. O representante maior da sociedade capitalista, da sociedade 
de consumo, dos Estados Unidos da América, o então Presidente 
John Kennedy, encaminhava mensagem ao Congresso daquele país 
fundada nessa constatação de que o elo mais importante de uma 
sociedade de capital nunca era escutado. Éramos nós, os 
consumidores. 

E nessa mensagem, o Congresso justamente propunha adequação 
da legislação, ou seja, que se criasse legislação mais protetora àquele 
elo mais importante e sempre desprezado: o consumidor. 

Esse movimento espraiou-se em todo o globo, e, em Minas Gerais, 
um dos Estados pioneiros em assimilar as ações positivas ao 
exercício da cidadania, surgiu um dos primeiros PROCONs do País, 
em 1982. 

Em seguida, a cultura "consumeirista", de defesa do consumidor, 
ganhou força, graças a Deus e a cada um de nós, cidadãos, 
culminando com a Constituição cidadã, que deu à luz seu filho mais 
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ilustre, o Código de Defesa do Consumidor, nossa pequena bíblia, 
que conduz cada um que opera nessa área como um guia. 

Realmente, nossos legisladores foram extremamente iluminados ao 
confeccioná-lo, e a razão maior de estarmos aqui hoje, marcando esta 
data, é impedir que esses avanços - hoje e sempre ameaçados -
corram o risco de retroceder. Infelizmente, ainda assistimos a 
tentativas de determinados segmentos de se tornar exceções ao 
Código de Defesa do Consumidor. Por isso, a luta de preservação da 
amplitude de sua atuação deve ser de cada cidadão, pois não basta 
que tenhamos relação de consumo sadia e equilibrada com os 
comerciantes da vizinhança. É importante, principalmente, que os 
serviços essenciais, que nos são tão caros no dia-a-dia - como os de 
telefonia, energia elétrica, saúde, alimentação e os que tenham 
afinidade com o sistema financeiro, que é o tapete da sociedade 
capitalista -, estejam também submetidos às regras de cidadania 
presentes no Código. 

Amanhã, assistiremos ao julgamento pelo STF - a Corte maior - de 
uma proposta, por meio da qual os banqueiros buscam extirpar do 
âmbito do Código de Defesa do Consumidor a atividade bancária. Se 
for aprovada, poderemos cobrar de uma unidade o respeito ao código, 
sendo que, ao sair dela e entrar em um estabelecimento bancário, já 
não poderemos invocar o mesmo código, pois poderemos ser 
maltratados, desrespeitados e onerados abusiva e indevidamente, 
segundo querem os representantes do sistema financeiro, que, de 
acordo com as informações da imprensa, experimentou lucros 
astronômicos no ano passado, em razão de tarifas e juros. E esse 
segmento quer sair do nosso âmbito de reclamação e de busca de 
direitos. 

Essa é a razão para que todos estejam comprometidos com a 
trajetória dos órgãos de defesa do consumidor e de seu diploma mais 
caro: o Código de Defesa do Consumidor. Para isso, o PROCON 
Estadual, sempre com a parceria de todo o sistema de defesa do 
consumidor, como o PROCON Assembléia, os PROCONs Municipais 
e as entidades civis organizadas, programou alguns eventos, 
começando com o dia 15 de março, Dia Mundial da Defesa do 
Consumidor. O cidadão mineiro foi presenteado com a possibilidade 
de dirigir-se a qualquer órgão de defesa do consumidor, por meio dos 
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Correios, instituição que goza da credibilidade e do afeto de cada 
cidadão deste País. 

Em razão desse convênio, dispomos atualmente do chamado Kit 
Consumidor em todas as agências dos Correios do Estado de Minas 
Gerais. Em todas elas, alguém que tenha alguma reclamação ou 
esclarecimento a fazer ao órgão de defesa do consumidor terá à sua 
disposição um instrumento para que seja ouvido. Além dos 
instrumentos de que já dispomos, ou seja, do atendimento pessoal, 
por telefone e pela internet, o consumidor dispõe do atendimento 
pelos Correios. As reclamações e as consultas dos consumidores 
serão encaminhadas ao PROCON Estadual e de lá ou serão 
encaminhadas ao verdadeiro destinatário caso não sejamos nós, ou 
daremos imediatamente a resposta e o encaminhamento a esses 
consumidores. Os abalos que são próprios de cada atividade, em 
nosso caso, são inesperados, sofridos e doídos, sem precedentes e 
sem palavras. Isso pode ter tirado um pouco a nossa paixão, mas 
nunca a convicção. Perdendo um pouco da credibilidade na raça 
humana, aumentamos a nossa devoção para com essa mesma raça e 
para com a nossa missão institucional de defesa do consumidor. As 
perdas podem não ser reparadas, mas estamos presentes para 
mostrar a essa sociedade que não foi em vão que perdemos um dos 
nossos pilares. Estamos aqui para demonstrar isso e para agradecer 
ao povo de Minas Gerais, que, por meio da sua Casa, que é a 
Assembléia Legislativa, prestou-nos essa homenagem, que nos 
fortalece e nos dá a convicção da nossa responsabilidade pela defesa 
de cada cidadão mineiro. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Mestre-de-Cerimônias - Neste momento, o Sr. Presidente fará a 

entrega ao Promotor de Justiça Paulo Calmon Nogueira da Gama, 
Secretário Executivo do PROCON Estadual, de uma placa alusiva a 
esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A Assembléia 
Legislativa homenageia a Promotoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor pelos 20 anos da criação do PROCON Estadual, 
manifestando o reconhecimento da comunidade mineira pelos seus 
relevantes serviços em prol dos direitos do consumidor. Belo 
Horizonte, 16 de abril de 2002. Deputado Antônio Júlio, Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa. 



834 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença 

das autoridades e dos demais convidados. 
ATA DA 106• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de abril de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a realização de 
audiência pública com o objetivo de se colher subsídios para a 
elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1 .826/2001, do 
Deputado Amilcar Martins, "que institui mecanismos de incentivo ao 
acesso de setores etnorraciais historicamente discriminados em 
estabelecimentos de ensino público estadual de ensino superior"; e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. 
Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado de Administração e 
Recursos Humanos, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 2.955/2001, publicado no "Diário do Legislativo" do 
dia 4/4/2002; ofício do Sr. lvon Borges Martins, Presidente da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 2.957/2001, publicado no 
"Diário do Legislativo" do dia 5/4/2002; ofício do Sr. Hélio Silva 
Salgueiro em que encaminha cópia da petição referente a protesto 
judicial contra a Hidrelétrica de Aimorés e solicita à Comissão seja 
realizada visita "in loco" aos imóveis que serão atingidos pelo lago da 
Hidrelétrica de Aimorés, no Município de Resplendor; ofício da Central 
Estadual contra a Tortura, por meio do qual encaminha cópias de 
denúncias de torturas, tratamentos desumanos e degradantes e 
solicita à Comissão sejam tomadas as providências cabíveis para tais 
alegações; cartas dos Srs. José Manoel Pedrosa e José Rogério 
Gomes, detentos da cadeia pública de Carangola; Wanderson Gomes 
da Silva e Crelber Procópio Rocha, detentos, respectivamente, das 
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cadeias públicas de Peçanha e ltaobim, em que solicitam à 
Comissão apoio no processo criminal de cada um deles; e convite do 
Rotary Clube e da Universidade Federal de Viçosa aos membros da 
Comissão para a palestra, sobre drogas, do prol. Elias Murad. Passa-
se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Edson Rezende em que 
solicita seja encaminhado oficio ao Governador do Estado, para que 
se efetive o pagamento do primeiro lote de 53 indenizações das 98 
aprovadas pelo CONEDH às vítimas de torturas praticadas por 
agentes do Estado; e seja enviado ao Secretário de Estado da 
Segurança Pública, ao Corregedor-Geral da Polícia Civil e ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de 
apuração de denúncia feita por Rogério Moreira da Silva; João Leite 
em que solicita visita da Comissão ao Secretário de Estado da 
Segurança Pública para tratar de assuntos relativos à segurança de 
cidadãos que correm risco de vida devido a ameaças policiais; 
Rogério Correia e Marcelo Gonçalves em que solicitam audiência da 
Comissão com o Promotor de Justiça Francisco Santiago, na 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, a fim de solicitar a prisão 
preventiva dos policiais que ameaçam o empresário Mário Ribeiro; 
Rogério Correia em que solicita a realização de audiência pública da 
Comissão com os convidados que menciona, para discutir a real 
situação dos assentamentos do MST no Município de Buritis; Marcelo 
Gonçalves em que solicita seja expedido oficio ao Delegado de Polícia 
de Pedro Leopoldo pedindo informações sobre a fase em que se 
encontra o inquérito policial que apura o crime de homicídio ocorrido 
nessa cidade que teve como vítimas Newton Lúcio Salvador e o réu 
confesso Jonata Pereira. A Presidência registra a presença dos Srs. 
Vicente Oliveira, Coordenador do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro -
NEAB -, representando o Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG; 
e Ricardo Álvares, antropólogo, representando a Sra. Leda Maria 
Benevello de Castro, Coordenadora Executiva do Centro de 
Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que deu origem 
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Rogério Correia. 

ATA DA 91 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, 
Bilac Pinto, Dinis Pinheiro, Gil Pereira e lrani Barbosa, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Rêmolo 
Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon 
Melo, 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 obter esclarecimentos sobre a extinção da 
Câmara de Compensação Tarifária da RMBH, o aumento do preço 
das passagens, débito na referida Câmara e outros assuntos 
correlatos, a "caixinha" do DER-MG e as centenas de convênios 
celebrados com os municípios para fornecimento de massa asfáltica e 
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Saulo Moreira, Secretário 
Particular do Governador do Estado, e Antõnio Demétrio Bassili, 
Diretor-Geral do DER-MG, publicados em 28/3/2002. Passa-se à 1• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Gil Pereira, que conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.907/2000, no 1 o turno, é 
aprovado requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita o 
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. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 3.233 e 
3.243/2002. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 

'--------~--------l 
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convidados, que discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-
se a presença dos Srs. Hugo Ribeiro Rocha Melo, Diretor de 
Transporte Metropolitano; Lindeberg Ribeiro Garcia, Assessor da 
Diretoria de Transporte Metropolitano; Hildan de Godoi, da Divisão 
Técnica da Diretoria de Transporte Metropolitano, e Marcos Márcio da 
Rocha Ferreira, do Serviço de Controle de Receitas, Despesas e 
Financiamento. A Presidência concede a palavra ao Deputado lrani 
Barbosa, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Bilac Pinto, Presidente - Arlen Santiago - Gil Pereira. 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

Às nove horas do dia dezesseis de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, 
Elbe Brandão, João Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, Márcio 
Kangussu e Paulo Pettersen, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se, também, a presença da Deputada Maria José Haueisen. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Paulo Pettersen, 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 diversos convidados, que discorrerão sobre o objeto desta 
Comissão. 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 Paulo Pettersen, em que solicita sejam ouvidos nesta 
reunião os Srs. Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça da 
Defesa da Infância e da Juventude de Teófilo Otôni; José Ronald 
Vasconcelos de Albergaria, Promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado; Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça de 
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Mariana, e Francisco de Assis Azevedo, Diretor-Executivo do 
Instituto Telemig Celular; do Deputado Rogério Correia, em que 
solicita seja agendada visita à Polícia Federal, para encaminhar 
denúncias de crimes contra os direitos da criança e do adolescente 
que teriam sido praticados por autoridades de Araxá; seja 
encaminhada cópia dessas denúncias à CPI da Câmara Municipal de 
Araxá; seja pedida ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a 
decretação da prisão preventiva de Armando Lourenço da Silva, Luiz 
Alexandre Cruz Ferreira, Maria Auxiliadora de Castro e Barbosa, 
Henrique Adalberto Rodrigues da Costa e Rita de Cássia Januzzi, em 
relação aos quais foi feita denúncia de envolvimento em crimes contra 
os direitos da criança e do adolescente, em Araxá; e seja pedido ao 
Governador do Estado o imediato afastamento dos policiais civis 
Francisco de Assis Gouveia Neto, Vitor Hugo Heisler, Paulo de Tarso 
Verçosa e João Chaves Silveira, com a instauração do devido 
procedimento investigatório, tendo em vista denúncia de 
acobertamento de crimes praticados contra os direitos da criança e do 
adolescente em Araxá. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir os convidados, que discorrerão sobre a prostituição infantil no 
Estado. Registra-se a presença dos Srs. Márcio Rogério de Oliveira, 
José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Antônio Carlos de Oliveira e 
Francisco de Assis Azevedo, que são convidados a tomar assento à 
mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados e Deputados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - Paulo Pettersen - Maria José 

Haueisen. 
ATA DA 258 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dezesseis horas do dia dezesseis de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Djalma Diniz e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado 
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Edson Rezende, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e acusa o recebimento de correspondência publicada no "Diário 
do Legislativo" de 11/4/2002. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designa os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 2.054/2002 (Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 1.887/2001 e 2.051/2002 (Deputado Edson Rezende); 2.047 e 
2.052/2002 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 2" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°S 1.367/2001, 1.960, 1.975 e 1.991/2002, este com a Emenda n° 1 
(relator: Deputado Luiz Menezes); 1.928/2001, 1.954, 1.963 e 
1.993/2002, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Edson 
Rezende); 1.942/2002 com a Emenda n° 1 e 1.989/2002 (relator: 
Deputado Paulo Pettersen); 1.943/2002 com a Emenda n° 1, 1.946, 
1.961, 1.995 e 2.015/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
1.996/2002 com a Emenda no 1 e 2.016/2002 (relator: Deputado 
Djalma Diniz). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 
3.248/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, Presidente- Gil Pereira- Ivo José. 

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

2.047/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei sob 
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comento tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Sociedade Beneficente André Castro - SOBAC -, com sede no 
Município de Nanuque. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e vem agora a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constitui objetivo primordial da SOBAC, conforme se depreende de 

seu estatuto, o combate à fome e à pobreza em geral, através de 
múltiplas ações, tais como a doação de alimentos e agasalhos, a 
criação e implantação de cozinhas industriais para distribuição de 
refeições e cestas básicas, a formação de hortas comunitárias, a 
disponibilização de consultas médicas e exames laboratoriais 
gratuitos, o incentivo à educação e ao esporte, mediante doação de 
material e promoção de eventos nessas áreas, a proteção ao meio 
ambiente, o fomento à agricultura e à eletrificação e várias outras 
atividades, todas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos 
menos favorecidos. 

A outorga à entidade do título declaratório de utilidade pública 
estadual se nos afigura oportuna forma de lhe prestar merecida 
homenagem e justo reconhecimento ao valor de suas atividades. 

Conclusão 
Ante o aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

2.047/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.052/2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Amigos do 
Bairro Lavapés, com sede no Município de Nova Resende. 

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. 
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matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A entidade tem por objetivo desenvolver projetos por melhores 
condições de educação, saúde, moradia, higiene, transporte e 
segurança dos moradores da comunidade, além de combater a fome 
e a pobreza, por meio de distribuição de cestas básicas, reforma de 
residências e outros auxílios que visam a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas mais carentes do bairro. Promove, ainda, a mais 
ampla integração entre os moradores, incentivando a participação de 
todos na luta por seus direitos. 

Realizando um trabalho de grande importância, justa é a declaração 
de utilidade pública da referida entidade. 

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

2.052/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Djalma Diniz, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 971/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais às empresas que contratarem 
empregados com idade entre 16 e 18 anos. 

Em cumprimento dos mandamentos regimentais, foi a proposição 
submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social deixou de 
manifestar-se acerca do mérito da proposição. 

Durante a tramitação, foram anexados à proposição em comento os 
Projetos de Lei n°S 1.225/2000, do Deputado Eduardo Brandão, e 
1 .299/2000, do Deputado Luiz Menezes, por guardarem semelhança 
com a matéria. 

Ao analisar o mérito do Projeto de Lei no 1 .225/2000, que institui 
incentivos fiscais a empresas que contratarem trabalhadores em seu 
primeiro emprego, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
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Social manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto. 

Compete-nos, nesse momento, analisar os aspectos financeiros e 
orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
A proposição sob comento pretende seja concedido incentivo fiscal 

às empresas que contratarem empregados que tenham entre 16 e 18 
anos de idade, mediante a assinatura da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). Prevê, ainda, no § 2° do art. 2°, que os 
contratados sejam comprovadamente estudantes. 

Embora tenha a Comissão de Constituição e Justiça concluído pela 
legalidade da proposição, vale lembrar que deixou de analisar a 
compatibilidade de suas normas com a Lei Complementar Federal no 
101, de 4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, por se 
tratar de competência desta Comissão. 

A mencionada lei, ao ditar regras relativas a renúncia de receita, 
determina, em seu art. 14, alguns requisitos para a concessão de 
benefícios de natureza fiscal, razão pela qual apresentamos a 
Emenda no 3. Com essa medida, o Poder Executivo estará autorizado 
a conceder os benefícios previstos na proposição, ao expedir 
regulamentação a fim de dar cumprimento aos ditames da LRF. 

Por fim, entendemos que a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, desvirtua o objetivo precípuo do projeto, que é 
o de incentivar o aproveitamento de jovens, para os quais é difícil 
conseguir um emprego, principalmente pela obrigação com o serviço 
militar, com o que discordamos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 971/2000, 

no 1 o turno, com as Emendas n°s 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e 3, a seguir apresentada, e pela rejeição da Emenda no 1. 

EMENDA N°3 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo 

fiscal às empresas que contratarem empregados entre 16 (dezesseis) 
e 18 (dezoito) anos de idade, mediante a assinatura de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS -, nos termos desta lei e de seu 
regulamento.". 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -



843 
Luiz Fernando Faria - Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.889/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1 .889/200, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, visa a alterar dispositivo da Lei no 13.1666, de 20/1/99, 
que dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a advogado 
dativo não detentor de cargo de defensor público, nomeado para 
defender réu pobre. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/11/2001, a proposição foi 
submetida preliminarmente ao exame da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Ao analisar o mérito, a Comissão de Administração Pública 
manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto, nos termos em 
que foi apresentado. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos 
financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento pretende alterar a redação do § 2° e 

acrescentar o§ 3° ao art. 10 da Lei no 13.166, de 20/1/99, que dispõe 
sobre o pagamento pelo Estado de honorários de advogado não 
defensor público nomeado para defender réu pobre. 

A referida lei tratou de estabelecer procedimentos para que fosse 
cumprida a determinação contida no art. 272 da Constituição do 
Estado, o qual determina que o advogado não defensor público, 
quando nomeado para defender réu pobre em processo civil ou 
criminal, terá os honorários, fixados pelo Juiz na sentença, pagos pelo 
Estado. Contudo, o mecanismo criado não se vem revelando eficaz 
para a realização do pagamento dos honorários devidos ao defensor 
dativo, uma vez que a Fazenda Estadual não tem efetuado os 
pagamentos no prazo previsto na mencionada lei. 

Assim, foi proposta a alteração sob comento com o objetivo de 
autorizar a utilização, pelos defensores dativos, do crédito com o 
Estado, comprovado mediante certidão expedida pelo JUIZO 
competente, para o pagamento das custas processuais e do ITCD. 

Como pode ser facilmente verificado, o projeto não cria despesas, 
pois o arbitramento dos honorários para os referidos profissionais em 
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sentença e a conseqüente expedição de certidão já são 
procedimentos previstos desde a promulgação da Lei no 13.166, em 
janeiro de 1999. Assim, o instituto da compensação será apenas um 
mecanismo que possibilitará que o Estado efetue o pagamento dos 
honorários dos defensores dativos, sem a necessidade de utilizar 
receitas que já tenham ingressado nos cofres estaduais. 

Com isso, não vislumbramos nenhum óbice à aprovação do projeto 
sob o ponto de vista orçamentário ou financeiro, mas vemos a 
necessidade de alterar a redação do seu art. 1°, bem como a que é 
proposta para o § 2° do art. 1 O, a fim de se evitarem interpretações 
que possam se interpor ao fim a que a lei se destina. 

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

1 .889/2001, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1 .889/2001 
Altera dispositivos da Lei no 13.166, de 20 de janeiro de 1999, que 

dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a advogado não 
defensor público nomeado para defender réu pobre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O§ 2° do art. 1 O da Lei no 13.166, de 20 de janeiro de 1999, 

passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o 
seguinte § 3°: 

"Art. 10- .............................................................. . 
§ 2° - A certidão de que trata este artigo tem a eficácia de um título 

executivo, permitindo-se a sua utilização para a compensação do 
pagamento de custas judiciais e do Imposto sobre Transmissão 
"Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, 
sendo obrigatória a juntada da certidão original aos autos. 

§ 3° - Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de 
honorários de que trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo 
onde tramita o feito expedirá nova certidão em que conste o saldo de 
honorários remanescente do título.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Eduardo 
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Brandão- Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1 .907/2001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em pauta cria 
assentos preferenciais para pessoas com dificuldade temporária ou 
permanente de locomoção. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe objetiva criar, nos ônibus que servem ao 

transporte coletivo intermunicipal de passageiros, assentos 
preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção temporária 
ou permanente. 

O transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de 
competência do Estado. Compete a este regulamentá-lo de forma a 
garantir que a sua prestação pelos concessionários atenda sempre 
aos interesses públicos, conduta pela qual se deve pautar a execução 
de todos os serviços dessa natureza. 

Entre esses interesses, encontram-se a tranqüilidade, a segurança e 
o conforto, requisitos indispensáveis a uma boa viagem; contudo as 
pessoas com dificuldade temporária ou permanente de locomoção, e 
aí se enquadram a gestante, o idoso e até mesmo o deficiente físico, 
raramente conseguem viajar confortavelmente, pois os ônibus 
intermunicipais ainda não estão adequados às necessidades desses 
passageiros. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profunda análise da 
matéria, ocasião em que não vislumbrou óbice de natureza 
constitucional à proposição e, no intuito de aprimorá-la, apresentou o 
Substitutivo n° 1 . 

A legislação infraconstitucional aplicável ao caso, a Lei no 10.820, de 
2217/92, dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem adaptações 
nos coletivos intermunicipais que visem a facilitar o acesso e a 
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permanência de portadores de deficiência física e estipula que as 
empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal devem 
fazê-lo. 

Tais adaptações consistem apenas na instalação de portas largas, e 
de elevadores hidráulicos e na eliminação de obstáculos internos, não 
prevendo reserva especial de assentos para pessoas com dificuldade 
de locomoção; entretanto é necessário apontar que no transporte 
intermunicipal, diferentemente do urbano, há venda antecipada de 
bilhetes de passagem, com a fixação das poltronas, que são 
numeradas. Conseqüentemente, a peça vestibular mostra-se mais 
adequada, uma vez que aponta para a demarcação das poltronas, e 
não para a reserva obrigatória destas, o que sem dúvida afetaria o 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, pois causaria impacto 
tarifário. 

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

1 .907/2001, no 1 o turno, com a seguinte Emenda no 1 ao Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Ficam as concessionárias de transporte coletivo 

intermunicipal obrigadas a demarcar as duas primeiras poltronas dos 
ônibus para uso preferencial de pessoas com dificuldade de 
locomoção temporária ou permanente.". 

Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Bilac Pinto, Presidente - Gil Pereira, relator - Arlen Santiago. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.926/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.926/01 

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 - e dá outras providências. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 
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Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão do Trabalho, 

da Previdência e da Ação Social, que opinou pela sua aprovação com 
a Emenda no 1. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 
188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 1 .926/2001 autoriza o Poder Executivo a celebrar 

contrato de mútuo no valor de até US$70.000.000,00 com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como 
Banco Mundial, destinado ao financiamento do Projeto de Combate à 
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste. A proposição 
estabelece também o aporte de mais US$15.200.000,00 como 
contrapartida do Estado e de US$8.400.000,00 como contrapartida 
das comunidades beneficiárias, a ser apartada em forma de trabalho, 
materiais ou espécie. Incluído no Orçamento do Estado para o 
exercício de 2002 na programação "Encargos Gerais do Estado -
SEPLAN", o projeto conta com uma dotação orçamentária no valor 
total de R$ 24.820.000,00, com previsão de contrapartida, por parte 
do Estado, do montante de R$ 4.820.000,00. 

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto 
prevê a vinculação, pelo Estado, de sua cota da repartição 
constitucional das receitas tributárias estabelecida nos arts. 157 e 1 59 
da Constituição Federal, complementadas pela vinculação de suas 
receitas próprias ou por outras garantias admitidas em direito. Trata-
se, pois, de uma exceção ao princípio orçamentário da não-afetação 
da receita de impostos, com amparo no art. 167, § 4°, da Constituição 
da República. 

A autorização legislativa para a contratação, pelo Estado, de 
operações de crédito impõe-se por força dos arts. 61, IV, e 90, XVIII, 
da Constituição do Estado, e do art. 32, § 1°, I, da Lei Complementar 
Federal no 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A realização do contrato de mútuo em análise deverá atender às 
normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VIl da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução no 40, de 
20/12/2001, alterada pela Resolução n° 5, de 3/4/2002, e na 
Resolução n° 43, de 21/12/2001, alterada pela Resolução no 3, de 
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2/4/2002, todas do Senado Federal. Na verdade, a autorização 
legislativa é apenas um dos pré-requisitos para a efetivação do 
empréstimo, que deverá observar as condições e os limites aprovados 
pelo Senado e, como se trata de operação de crédito externo, contar 
com autorização específica do Senado Federal, nos termos do art. 28, 
I, da Resolução no 43. 

Ademais, por se tratar de operação que envolve o aval da União, o 
pedido de autorização, a ser encaminhado ao Senado por meio de 
mensagem do Presidente da República, deverá conter exposição de 
motivos do Ministro da Fazenda, na qual constem a classificação da 
situação financeira do Estado de Minas Gerais, pareceres da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro 
Nacional, além de toda a documentação prevista no art. 21 da referida 
resolução. Cabe ressaltar que a Resolução no 3, de 2002, alterou a 
redação do art. 21, VIII, da Resolução no 43, de 2001, de forma a 
exigir, como documento de instrução do pleito, certidão comprobatória 
do cumprimento da Lei no 9.717, de 1998, na forma regulamentada 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ou seja, o 
Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP. 

A Comissão de Constituição e Justiça demonstrou preocupação com 
a exigüidade de tempo de que dispõe o atual Chefe do Governo 
Estadual para a realização do ato, uma vez que era vedada a 
contratação de operação de crédito nos dois quadrimestres anteriores 
ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo. Entretanto, a 
Resolução no 3, de 2002, alterou o prazo da proibição para os 180 
dias anteriores ao final do mandato. Dessa forma, a aprovação pelo 
Senado e a conseqüente contratação do mútuo deverão estar 
concluídas até o final do mês de junho do corrente ano, prazo 
igualmente exíguo, dada a complexidade do processo e os possíveis 
empecilhos a serem transpostos. 

Em que pese à ausência de informações quanto aos prazos de 
amortização e de carência, quanto à taxa de juros, quanto ao 
indexador e quanto à forma de repactuação do saldo devedor, 
acreditamos que a linha de crédito do Banco Mundial terá taxa de 
juros e prazos de amortização e de carência compatíveis com o 
retorno para o Estado de uma aplicação de recursos, a fundo perdido, 
em uma região com carência generalizada de infra-estrutura 
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produtiva; cumpre, porém, destacar que o risco de flutuação das 
taxas de juros, indexadas ao dólar e em um regime de câmbio 
flutuante, somente é aceitável em contratos de longo prazo, de forma 
a atenuar o impacto da volatibilidade do câmbio e da taxa de juros. 
Nesse sentido, o contrato será analisado pelo Ministério da Fazenda 
por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 
29 da Resolução no 43, de 2001, a seguir transcrito: 

"Art. 29 - Os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a 
autorização específica do Senado Federal serão encaminhados pelo 
Ministério da Fazenda ao Senado Federal quando atenderem aos 
requisitos mínimos definidos no art. 32, acompanhados de parecer 
técnico que contenha, obrigatoriamente, os seguintes pontos: 

I - demonstrativo do cumprimento dos requisitos mínimos definidos 
no art. 32; 

11 - análise do mérito da operação de crédito, avaliando sua 
oportunidade, seus custos e demais condições, e de seu impacto 
sobre as necessidades de financiamento do setor público; e 

111 - demonstrativo do perfil de endividamento da entidade pública 
solicitante, antes e depois da realização da operação (grifo nosso). 

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do 
Estado, a Resolução n° 40, de 2001, determina que, ao final do 
décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento 
do ano de sua publicação, a dívida consolidada líquida não poderá ser 
superior a duas vezes a receita corrente líquida. Dispõe, ainda, que, 
durante o período de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado 
em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 a cada 
exercício financeiro. Assim, considerando que a dívida fundada em 
31/12/01 era de R$28.757.000.000,00, composta basicamente pelo 
refinanciamento da dívida mobiliária e pela dívida contraída para o 
saneamento do Sistema Financeiro Estadual, e que a receita corrente 
líquida somava R$11.413.000.000,00, pode-se deduzir que dívida 
consolidada do Estado, ao final de 2002, deverá ser reduzida em 
R$395.400.000,00. Caso contrário, o Estado ficará impedido, 
enquanto perdurar a irregularidade, de contratar operações de crédito 
a partir de 2003, nos termos do art. 5° da referida resolução. Cabe 
salientar que o cumprimento dessa meta será facilitado se o crédito do 
Estado de Minas Gerais, no valor aproximado de R$260.000.000,00, 
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referente à forma de aplicação do indexador IGP-DI nos 
pagamentos do acordo com a União, for utilizado para abatimento do 
estoque da dívida consolidada. 

Dessa forma, é imperioso que a efetivação do empréstimo em 
questão seja estudada no contexto de um planejamento da 
administração da dívida estadual, especialmente se considerarmos 
que, para que a maioria dos Estados tenha condições de quitar seus 
débitos com a União, é necessário que o Produto Interno Bruto - PIB-
cresça à taxa média de 3% ao ano, segundo estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 

Em conclusão, merece destaque o tato de que os recursos 
provenientes da operação de crédito serão aplicados em subprojetos 
de investimentos comunitários de natureza econômica, social e de 
infra-estrutura, com caráter não reembolsável, localizados nas regiões 
do Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, 
beneficiando cerca de 186 mil famílias residentes em áreas 
geográficas em que 90% dos municípios apresentam um Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - inferior ao parãmetro médio. 

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

1.926/2001, no 1 o turno, com a Emenda no 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Eduardo 

Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.948/2002 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
epígrafe institui o serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar e no 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem a matéria agora a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188 do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Na esteira da Lei Federal no 10.029, de 2000, que estabelece 
normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos 
e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias 
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, a proposição em 
exame regulamenta o serviço no âmbito do Estado. Assim, jovens que 
cumprirem os requisitos estabelecidos pela lei, tais como: ser maior de 
18 anos, ter concluído o ensino médio, não ter antecedentes criminais 
etc., poderão se inscrever para o serviço voluntário, o qual terá 
natureza profissionalizante. Os jovens recrutados, denominados 
soldados temporários, freqüentarão um curso específico de 
treinamento e receberão salário igual a dois salários mínimos, bem 
como terão direito a alimentação, assistência médica, hospitalar e 
odontológica, prestadas pelas instituições militares. Vale salientar que 
é vedado ao soldado temporário o uso ou porte de arma de fogo nas 
vias públicas, assim como o exercício do poder de polícia. 

Verifica-se que o projeto vem ao encontro dos anseios de nossa 
população pela melhoria da segurança pública. De fato, uma grande 
parte do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 
treinada para atuar, respectivamente, no policiamento ostensivo e na 
defesa civil, está fora das ruas, realizando trabalhos administrativos. 
Assim, o ingresso dos soldados temporários nessas instituições 
permitirá que mais policiais e bombeiros estejam disponíveis para 
realizar a atividade-fim para a qual foram treinados, sem prejuízo do 
trabalho administrativo. Ademais, a proposição favorece o ingresso do 
jovem no mercado de trabalho. 

A par do vício de iniciativa apontado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, o projeto não encontra outros óbices a sua tramitação, pois 
se coaduna com as normas gerais editadas sobre a matéria. No 
entanto, apresentamos as Emendas n°s 2 a 8 e a Subemenda no 1 à 
Emenda no 1, que visam, tão-somente, alterar prazos e corrigir 
algumas incorreções técnicas constantes na proposição. Cumpre 
consignar que a Emenda no 8 se faz necessária porque a Constituição 
da República, no seu art. r, IV, veda a vinculação do salário mínimo 
para qualquer fim. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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1 .948/2002 com a Subemenda n° 1, que apresentamos, à Emenda 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 2 a 8, 
a seguir apresentadas. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA N° 1 
Substitua-se a expressão "PM" por "BM". 

EMENDAW2 
Substitua-se, no parágrafo único do art. 1°, a expressão "integrantes 

de ambas as corporações" por "militares da ativa". 
EMENDA N°3 

Substitua-se, no art. 3°, a expressão "Soldado PM Temporário" por 
"Soldado PM ou BM Temporário". 

EMENDA N°4 
O inciso I do art. 4° passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 4°- ................................................... .. 
I - se homem, ser maior de dezoito e menor de vinte e três anos e 

estar entre os que excederem às necessidades de incorporação das 
Forças Armadas;". 

EMENDAW5 
Suprima-se do inciso VIl do art. 4° a expressão "sem prejuízo de 

investigação social realizada pela Polícia Militar ou Corpo de 
Bombeiros Militar, a critério deste". 

EMENDA N°6 
Substitua-se, no § 1° do art. 5°, a expressão "30 (trinta) dias" por 

"sessenta dias". 
EMENDA N°7 

Substitua-se, no inciso V do art. 7°, a expressão "concurso público" 
por "concurso público para Soldado PM ou BM de 28 classe". 

EMENDA N°8 
Substitua-se, no inciso 11 do art. r, a expressão "dois salários 

mínimos" por "R$ 400,00 (quatrocentos reais)". 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo· 

Morais - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 521/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em epígrafe visa a 
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alterar o art. 2° da Lei no 12.186, de 5/6/96, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder ingresso gratuito aos menores de 5 a 12 anos 
de idade, aos profissionais e às autoridades que menciona em 
competição esportiva realizada em estádio ou praça de esportes de 
propriedade do Estado. 

A matéria, devidamente publicada, foi encaminhada inicialmente à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. No exame do mérito, a proposição 
recebeu desta Comissão parecer por sua aprovação, com a Emenda 
no 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira, por sua 
vez, emitiu parecer favorável à proposição e à Emenda no 1. 

O projeto sob análise foi aprovado em Plenário, com a Emenda no 1. 
Quanto às emendas recebidas durante a discussão do projeto, foi 
ratificado pelo Plenário o parecer sobre as emendas emitido por esta 
Comissão, e foram aprovadas as subemendas, que receberam o 
número 1, às Emendas n°s 2 e 3. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° 
turno e ser elaborada a redação do vencido, que integra este parecer. 

Cumpre, finalmente, esclarecer que o Projeto de Lei no 1.145/2000, 
de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, foi anexado à proposição 
sob exame, por tratar de assunto correlato. 

Fundamentação 
A Lei n° 12.186, de 5/6/96, a ser alterada pelo Projeto de Lei n° 

521/99, definiu as hipóteses em que se permite a entrada gratuita em 
eventos esportivos realizados nos estádios sob a administração do 
poder público estadual e nas praças de esporte de propriedade do 
Estado. 

Assim, a citada lei autoriza a concessão de ingresso gratuito a 
menores de 5 a 12 anos, desde que acompanhados dos pais ou 
responsáveis; aos profissionais da imprensa responsáveis pela 
cobertura dos eventos, inclusive o pessoal técnico, credenciados pela 
Associação Mineira de Cronistas Esportivos - AMCE -; aos policiais 
civis e militares credenciados para prestar serviço durante a 
realização dos eventos e aos ex-jogadores profissionais. 

Este projeto, com as alterações já aprovadas, objetiva estender o 
benefício aos árbitros de futebol. A medida reveste-se de justiça, uma 
vez que os árbitros de futebol necessitam estar presentes aos 
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espetáculos futebolísticos não para entretenimento pessoal, mas 
para se aperfeiçoarem profissionalmente, tanto pela observação do 
desempenho de outros profissionais quanto pela prática da necessária 
aproximação com o público espectador. No entanto, quanto à 
formalidade do procedimento, em especial visando-se à 
exeqüibilidade da medida, torna-se necessária uma adequação do 
texto, a fim de se especificar a destinação do benefício aos árbitros 
que compõem o Quadro de Árbitros da Federação Mineira de Futebol 
e do Departamento de Futebol Amador da Capital- DFAC. 

Por outro lado, não se pode deixar de consignar a importância do 
Projeto de Lei no 1 .145/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, 
anexado ao Projeto de Lei no 521/99, que estende tal gratuidade aos 
treinadores de futebol. Tanto quanto os árbitros, os treinadores de 
futebol necessitam observar "in loco" a realização dos jogos, como 
forma de aperfeiçoamento de sua atividade profissional. A Lei Federal 
no 8.650, de 22/4/93, que dispõe sobre as relações de trabalho do 
treinador profissional de futebol, estabelece que se aplica a ele a 
legislação trabalhista, sendo a associação desportiva ou o clube de 
futebol considerado empregador quando utiliza seus serviços. Diante 
desse arrazoado, nada mais justo que ao treinador profissional de 
futebol se estenda o benefício que agora se concede ao árbitro de 
futebol. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

521/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda 
no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O art. 2° da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - O benefício a que se refere o art. 1 o desta lei estende-se 

aos ex-jogadores profissionais, aos treinadores profissionais de 
futebol que comprovem estar empregados e aos árbitros de futebol 
pertencentes ao Quadro de Árbitros da Federação Mineira de Futebol 
e do Departamento de Futebol Amador da Capital- DFAC -,que terão 
acesso ao local do evento por meio da apresentação da carteira 
especial a ser expedida pela Administração de Estádios do Estado de 
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Minas Gerais- ADEMG. 

Parágrafo único - A carteira especial deverá ser renovada 
anualmente.". 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI No 521/99 

Altera a redação do art. 2° da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, 
que autoriza o . Poder· Executivo a conceder ingresso gratuito a 
menores de 5 a 12 anos de idade, aos profissionais e às autoridades 
que menciona em competição.esportiva realizada em estádio ou praça 
de esportes de propriedade do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 2° da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - O benefício a que se refere o art. 1 o desta lei estende-se 

aos ex-jogadores profissionais e aos árbitros de futebol devidamente 
registrados na Federação Mineira de Futebol ou em ligas regionais e 
municipais, que terão acesso ao local do evento por meio da 
apresentação da carteira especial a ser expedida pela Administração 
de Estádios do Estado de Minas Gerais- ADEMG.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José 

Henrique. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou, em 18/4/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Euclides Ferreira da Silva, ocorrido em 10/4/2002, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 3468 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
18/4/2002 

Presidência dos Deputados Ivo José e Maria José Haueisen 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Maria José 
Haueisen - Palavras do Sr. Oredes Krenak - Palavras do Sr. José 
Sátiro do Nascimento - Palavras do Sr. Sebastião Moreira - Palavras 
do Frei Diamantino Prata de Carvalho - Exibição de vídeo - Entrega de 
placas. 

Composição da Mesa 
O Mestre de Cerimônias - Convidamos a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Marcelo Resende de Souza, Diretor-Geral do Instituto da 
Terra - ITER -, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. 
Itamar Franco; Sebastião Moreira, Secretário Adjunto Nacional do 
Conselho lndigenista Missionário - CIMI representando a 
Presidência do CIMI; Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador 
do Conselho lndigenista Missionário Regional Leste (MG, ES, BA); o 
Frei Diamantino Prata de Carvalho, Bispo da Diocese de Campanha e 
responsável pelo CIMI - Leste na Comissão Episcopal de Pastoral 
Leste 11; o Sr. José Sátiro do Nascimento, o cacique Aruanã de 
Uarcanã, representante do povo Xukuru-Kariri; o Sr. Oredes Krenak, 
Líder do povo Krenak; e a Deputada Maria José Haueisen, autora do 
requerimento que deu origem a esta comemoração. 

Registro de Presença 
O Mestre de Cerimônias - Registramos a presença, em Plenário, da 

Sra. Ercina Antônia Bispo Santana, mãe do índio Rosalino Gomes de 
Oliveira, líder do povo krenak, assassinado na luta pela terra em 1987, 
em São João das Missões, a qual é líder espiritual e tem 100 anos de 
idade; da Vereadora Maria Diva Maxakali, representante do povo 
maxakali; do cacique Bayara, representante do povo pataxó; Sr. 
lvanildo Cardoso, representante do povo pankararu; do Sr. Raimundo 
Gomes de Oliveira, representante do povo xakriabá; do Sr. Zezinho 
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Kaxixó, representante do povo kaxixó; da Sra. Rosa Índia Aranã, 
repesentante do povo aranã; da Dra. Simone Abreu, que, nesta 
oportunidade, representa a Secretaria de Estado da Saúde, na 
condição de Coordenadora Estadual da Saúde Indígena; da Sra. 
Sandra Ribeiro, assessora do Dr. Manoel Conegundes, Secretário 
Adjunto de Direitos Humanos; do Subtenente Bombeiro Militar Jonair 
Rodrigues de Souza; do Capitão Bombeiro Militar Wallner da Silva 
Santos; do Subtenente Bombeiro Militar Robson Elmo de Souza 
Campos; do Sargento do Corpo de Bombeiros Militar Sebastião Fábio 
Faria. Registramos, ainda, a presença da Sra. Márcia Omaia, 
representante da Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais; da Sra. 
Vanessa Caldeira, representante do Centro de Documentação Eloy 
Ferreira da Silva - CEDEFES -; do cacique Sebastião Mongangá, 
representante do povo pataxó, e de Dusan Xavante, representante do 
povo xavante; das Sras. Carlúcia Maria Silva, do Conselho Nacional 
dos Bispos do Brasil, Eva Torres e Rosemeire Pereira, da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Agradecemos ainda a presença dos 
alunos e dos professores dos Colégios Santo Agostinho e Santo 
Antônio. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Mestre de Cerimônias - Destina-se esta parte da reunião à 

comemoração do Dia dos Povos Indígenas e dos 30 anos do 
Conselho lndigenista Missionário- CIMI. 

Execução do Hino Nacional 
O Mestre de Cerimônias - Convidamos os presentes a ouvir o Hino 

Nacional brasileiro. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Sr. Marcelo Resende de 

Souza, Sr. Sebastião Moreira, Sr. Luciano Marcos Pereira da Silva, 
Dom Diamantino Prata de Carvalho, Sr. Aruanã de Uarcanã, Sr. 
Oredes Krenak, Deputada Estadual Maria José Haueisen, Srs. 
Deputados, prezados líderes e representantes dos povos indígenas, 
caros missionários e equipe de base da Secretaria Nacional do CIMI e 
do CIMI-Leste, caros convidados, senhoras e senhores, esta Casa do 
povo mineiro deve representar e defender, como tem buscado fazer, a 
causa dos povos indígenas. 
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Uma Casa como a nossa, destinada a criar as leis que regem a 

vida social, política e econômica de Minas Gerais, não pode ignorar os 
direitos e a história de povos e nações que habitam nosso território 
desde épocas remotas. 

Esta Presidência deseja, portanto, na abertura desta reunião 
especial que comemora o Dia do Índio e, mais ainda, a Semana dos 
Povos indígenas, saudar a iniciativa da companheira Deputada Maria 
José Haueisein, que teve amplo apoio dos Deputados desta Casa. 
Renovamos, nesta oportunidade, nosso agradecimento pela 
importante contribuição das sociedades indígenas para a formação da 
cultura brasileira. 

Quinhentos e dois anos após a conquista do Brasil pelo homem 
branco, estamos alcançando a compreensão das injustiças e dos 
preconceitos que, durante séculos, oprimiram os povos nativos de 
nossa terra, seus verdadeiros donos quando os portugueses aqui 
chegaram. 

Nessa luta pelo reconhecimento dos direitos dos índios, muitos 
nomes e instituições podem ser destacados. Desde o pioneirismo 
humanista do Marechal Rondon, passando pelo trabalho igualmente 
humanitário desenvolvido pelos irmãos Villas-Boas, até os 
movimentos e instituições que continuam atuando em defesa da 
causa indígena. 

No dia de hoje, cabe-nos homenagear a ação desenvolvida há 30 
anos pelo Conselho lndigenista Missionário - CIMI -, que vem 
colaborando, de forma altamente louvável, para a construção de uma 
nova visão da realidade desse povo em nosso País. 

Venho expressar a esse Conselho a nossa admiração por respeitar, 
sobretudo, a diversidade da população indígena que vive em quase 
todo o território nacional, formada por mais de 550 mil pessoas, num 
conjunto de cerca de 235 povos, com tradições, línguas, crenças, 
formas de viver e de pensar diferentes. 

Para ampliar essa consciência que está surgindo no País, o CIMI 
assumiu, na "Semana dos Povos Indígenas" deste ano, o lema da 
CNBB para a Campanha da Fraternidade de 2002: "Por uma Terra 
sem Males", com o objetivo de despertar em todos nós um novo olhar 
para o índio, muitas vezes esquecido, e descobrir aspectos milenares 
de sua cultura que nos servem de lição. 
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Um olhar que o CIMI-Leste, também homenageado hoje nesta 

sessão, traz para mais perto de nossa realidade, com sua atuação 
missionária em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Sul da Bahia. A 
sua atuação abrange um conjunto de sete dioceses em diferentes 
regiões geográficas, apoiando e participando das lutas, desafios e 
esperanças dos oito povos indígenas que habitam nosso Estado. 

Neste momento, queremos reafirmar aos líderes e representantes 
dos povos indígenas que este parlamento é solidário com suas lutas, 
com seus desafios e quer fortalecer o papel do Legislativo como 
aliado na busca de seus direitos históricos, ao lado de entidades como 
o próprio CIMI. 

Conforme já afirmou um de seus representantes, do povo pataxó, "a 
sociedade branca tem que entender e respeitar o nosso jeito de viver. 
Não estamos lutando contra eles, somos também parte dessa 
sociedade, só que com nossas diferenças." 

O grande desafio atual, não apenas no Brasil, não somente em 
relação ao índio, está diante de todos: respeitar e tolerar a diversidade 
cultural. 

Vivemos um tempo em que teremos de dialogar e aprender uns com 
os outros, abrindo caminhos que nos levem à construção de uma 
sociedade mais solidária, democrática e humana. 

É com este sentimento de fraternidade que homenageamos os 
povos indígenas no dia de hoje. 

Muito obrigado! 
Palavras da Deputada Maria José Haueisen 

Exmo. Sr. Deputado Ivo José, Dr. Marcelo Resende de Souza, 
Sebastião Moreira; Luciano Marcos Pereira da Silva, Frei Diamantino 
Prata de Carvalho, Sr. Aruanã de Uarcanã, Oredes Krenak, Sra. 
Ercina Antônia Bispo Santana, mãe do índio Rosalino Gomes de 
Oliveira; Exma. Sra. Vereadora Maria Diva Maxakali, representante do 
povo Maxacali; Cacique Bayara, representante do povo Pataxó; Sr. 
lvanildo Cardoso, representante do povo Pankararu; Sr. Raimundo 
Gomes de Oliveira, representante do povo Xakriabá; Sr. Zezinho 
Kaxixó, representante do povo Kaxixó; Sra. Rosa Índia Aranã, 
representante do povo Aranã, celebramos, como já foi dito pelo 
Presidente em exercJCJo, a Semana dos Povos Indígenas, 
antecipamos para hoje a data dedicada aos índios, dia 19 de abril, a 
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fim de prestar essa homenagem aos índios e ao CIMI. A 
celebração do Dia do Índio tem significações e objetivos importantes. 
Entre eles: 

- reescrever a história do Brasil, numa ótica bem diferente da oficial; 
resgatar o passado de um povo que durante 500 anos resistiu e 
resiste ainda hoje, bravamente; criar ambiente de conscientização, de 
fraternidade e solidariedade, nem tanto para eles, mas muito mais 
para nós, os chamados povos civilizados; reconhecer publicamente o 
erro de tantas gerações que, muitas vezes em nome do Rei ou 
usando o nome de Deus, escravizaram, mataram e impuseram ao 
povo indígena uma cultura completamente oposta aos seus costumes, 
interesses e idéias. 

E não é de maneira aleatória que a CNBB escolhe anualmente os 
temas da Campanha da Fraternidade. Neste ano de 2002 o tema é 
"Fraternidade e Povos Indígenas", e o lema é "Por uma Terra sem 
Males". 

A nossa história foi construída numa relação de oprimido e opressor. 
E a nossa terra, habitada por gente boa, pacífica, simples, uma terra 
grandiosa, tornou-se terra de males. 

Os conquistadores, senhores de engenho, bandeirantes, 
exploradores de minas, governantes e historiadores, durante quase 
500 anos contaram para todos, sob ótica distorcida e fantasiosa, a 
história dos índios. Vingativos, preguiçosos, autoritários e ignorantes 
eram adjetivos específicos que os opressores impunham aos 
primeiros habitantes do Brasil, verdadeiros donos da terra. 

E esse tempo não passou ainda. Existem muitos que consideram os 
índios figuras folclóricas ou, pior ainda, uns pobres coitados que 
precisam ser tutelados e devem viver de esmolas. 

Mas só o tempo purifica a história. E é justamente nessa linha de 
purificação do passado que está o CIMI - Conselho Indígena 
Missionário-, que nos 30 anos de existência e trabalhos dedicados à 
causa indígena reescreve, na prática, a história de um povo que em 
500 anos de extermínio nunca perdeu a paixão pela vida. Um povo 
que, espoliado em seus direitos, nunca perdeu a convicção de que a 
terra é dele e a ele deve ser devolvida. Um povo que, muitas vezes, 
amedrontado diante da truculência dos civilizados, mas nunca 
acovardado, busca dias melhores para sua tribo e sua gente. 
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Falar do CIMI é falar de dignidade, de respeito e fraternidade. 

Nesses 30 anos de existência, junto ao povo indígena, o CIMI tem 
contribuído muito para trazer de volta uma vida melhor aos 
sobreviventes do maior genocídio da América Latina. 

E aos poucos o processo da libertação vai chegando aos povos 
indígenas, que recuperam direitos que lhes garantirão a terra, o 
trabalho, a cultura própria, a crença religiosa e tudo mais de que 
precisam. 

Parabéns ao CIMI, que não faz história sem os índios nem para os 
índios, mas faz história com os índios, ciente de que é nessa 
caminhada que eles transformam-se e tornam-se sujeitos da sua 
própria vida. 

Prezados amigos e lideranças, represento aqui os Aranã, Kaxixó, 
Krenak, Maxakali, Pankararu, Pataxó, Xakriabá e Xucuru-kariri, índios 
que vivem em suas terras, no nosso Estado. 

Falei, no início deste pronunciamento, que um dos objetivos ao 
homenageá-los é reconhecer publicamente o erro de nossos 
antepassados e, ainda hoje, os erros de todos nós que não soubemos 
e não entendemos os valores que vocês têm: a paciência histórica, a 
humildade sem servilismo, o respeito às crianças, aos velhos e à 
natureza, o sentimento de partilha e da fraternidade, entre outros. 

Que vocês consigam perdoar com grandeza a todos que falharam, 
desrespeitando-os por não reconhecerem em vocês cidadãos com 
direito à vida, e vida em abundância. E, assim, juntos poderemos 
trabalhar por uma terra sem males. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Oredes Krenak 
Agradeço a todos que aqui compareceram. Falaremos a respeito da 

luta dos povos indígenas de Minas Gerais. Nossa luta vem de muitos 
anos. Lutamos pela conquista de nossa terra. Existem, ainda, vários 
índios dispersos pelos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Há 
cinco anos, retomamos nossa terra, numa luta em que tivemos que 
aprender, com a sociedade, as leis do Governo, para reconquistar 
nosso espaço. O Governo tomou as terras dos nossos povos antigos 
sem imaginar que estaria massacrando seus legítimos donos. Nossos 
índios antigos habitavam vasto território em Minas Gerais, no vale do 
rio Doce, e no Espírito Santo. 

A nossa luta vem de muito tempo, com o apoio de várias entidades, 
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em especial do CJMJ, que está completando 30 anos nessa Juta 
conosco. Agradecemos ao CJMJ, que sempre nos apoiou na retomada 
da nossa terra e que continuará apoiando. Muitos parentes nossos 
ainda não têm terras demarcadas. Esperamos que o Governo Federal 
venha a reconhecer os nossos direitos, não criando leis sem consultar 
os povos indígenas, porque essas leis, às vezes, consideram o nosso 
povo como um povo qualquer. Criamos um conselho indígena para 
acompanhar a nossa luta. Estamos sempre nos reunindo com as 
lideranças indígenas de Minas Gerais para debater sobre as leis do 
Governo que prejudicam nosso convívio nas reservas indígenas. Esse 
Conselho foi criado especialmente para acompanhar e lutar pela 
demarcação das nossas terras. O Governo está olhando a sociedade 
índia sem respeito. Não chegamos aqui ontem, somos donos desta 
terra. 

Agradecemos o CIMI pelo apoio aos nossos direitos, aos nossos 
espaços, sempre divulgando a nossa luta e a nossa resistência. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. José Sátiro do Nascimento 
Acompanhando os companheiros que já falaram, agradecemos o 

CJMI pela luta em favor de todo povo indígena do Brasil. O 
companheiro Luciano era um aliado na luta do dia-a-dia, até derramar 
o seu sangue, como o nosso povo derramou. O Luciano tem essa 
coragem, de enfrentar o fazendeiro, o grileiro, que estão exterminando 
nosso povo. São 30 anos de luta com os índios ao seu lado. 

Mas quero parabenizar o nosso companheiro Sebastião e também 
D. Diamantino, responsável pelo CIMI-MG. 

Eu, Cacique Aruanã de Uarcanã, cito o nosso companheiro Dr. Luiz 
Chaves, pessoa que participa do dia-a-dia do povo indígena do 
Estado. A situação de nosso povo não é tão fácil, é grave. Há 502 
anos, vivemos no massacre, com muito sangue derramado, pois o 
governante do País, aliado a outros companheiros internacionais, 
permite isso. 

Mas temos fé, primeiramente em nosso grande Deus Tupã, que há 
de nos ajudar a vencer a batalha que existe em cima deste chão. 
Além disso, temos nossos irmãos e a força de nossos companheiros 
do CIMI e desta Casa. 

Quero deixar um apelo aos Srs. Deputados e ao Presidente para 
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que nos ajudem a desengavetar um documento que existe nos 
cofres e gavetas do Congresso e que foi aprovado em 1988. Ele 
nunca foi desengavetado por causa do interesse, da usura e da 
ambição das pessoas em relação às riquezas naturais das terras 
indígenas, atendendo às grandes multinacionais, hidrelétricas, 
mineradoras e madeireiras. Neste Governo, ainda existe o cafajeste 
Fernando Henrique Cardoso. 

Não é possível, meus irmãos, que neste Brasil não exista uma 
semente boa que olhe a situação dos povos indígenas! Será que este 
País só tem semente ruim? Não acredito. Neste Brasil existe semente 
boa, e queremos que, uma hora, ela tome conta daquela casa 
chamada Palácio do Planalto, para ver de perto a nossa situação e 
colocar nas mãos de todos os povos indígenas o que foi violado até 
hoje. 

Entrego também nas mãos da Deputada este documento e peço-lhe 
que leia com atenção o que ele diz sobre os grandes massacres do 
nosso povo no Estado de Minas Gerais. Isso não acontece conosco, 
mas com nossos irmãos, o que é o mesmo. 

Quero deixar meus sinceros abraços a todos os meus irmãos de 
batalha indígena e a nossos companheiros do CIMI, o Dr. Luiz 
Chaves, D. Diamantino, o Sr. Sebastião e o nosso irmão Luciano 
Marcos Pereira. 

Palavras do Sr. Sebastião Moreira 
Em nome da Presidência do CIMI, quero agradecer à Deputada 

Maria José Haueisen por essa iniciativa, que nos honra e reafirma o 
nosso compromisso de luta junto aos povos indígenas. 

Quero também cumprimentar o nosso companheiro Luciano, Diretor 
do CIMI nesta regional, e os membros do CIMI que trabalham nesta 
região. 

Agradeço ainda a D. Diamantino, representante da Igreja Católica na 
Pastoral lndigenista desta região, e aos companheiros indigenistas 
que estão nesta Mesa, na pessoa dos quais quero cumprimentar 
todos os membros de povos e comunidades indígenas que aqui estão. 

A todos que me precederam agradeço, por suas palavras e pelo 
reconhecimento ao trabalho do CIMI. Reafirmamos que o nosso 
compromisso é estar junto aos povos indígenas, na defesa de seus 
direitos, no reconhecimento de suas terras. 
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Faço um apelo a todos que aqui estão para que, junto com os 

povos indígenas, possamos construir uma sociedade com novos 
valores, sobretudo no que diz respeito à posse da terra, para que 
juntos possamos construir uma terra sem males. 

Quero homenagear a memória dos companheiros do CIMI 
assassinados nesta luta de 30 anos e de muitos companheiros de 
vários povos indígenas que também foram assassinados. São mais de 
700 povos literalmente exterminados nestes 502 anos de colonização 
desta terra chamada Brasil. 

Por fim, quero agradecer, de modo especial, aos povos indígenas, 
pois são eles a razão do nosso trabalho. Se o CIMI está fazendo 30 
anos, é pela existência deles; se o CIMI está sendo hoje 
homenageado, é pela existência deles. Junto com eles queremos 
construir uma nova sociedade, queremos conquistar uma terra sem 
males. Muito obrigado. 

Palavras do Fr. Diamantino Prata de Carvalho 
Distintos componentes da Mesa, autoridades presentes, irmãos e 

irmãs, povos indígenas tão bem representados neste Plenário, desde 
que o Filho de Deus assumiu a natureza humana, pisou o nosso chão 
e anunciou que Deus é Pai de todos, aqueles e aquelas que o 
seguem, ao longo da história, têm assumido este compromisso de 
defesa dos grandes valores humanos presentes na variedade dos 
povos e de suas culturas. 

Logo no início da expansão do cristianismo, os Santos Padres 
diziam que em cada povo, em cada cultura, existem sementes do 
Verbo, existe a presença do Espírito de Deus. Por isso, quem é 
diferente tem que respeitar o outro, tem que defender e promover a 
cultura. E, ainda hoje, o atual Santo Padre, o líder e chefe da nossa 
Igreja Católica, através de suas viagens pelo mundo todo, vem 
testemunhando que é assim que devemos conviver: no respeito pela 
diferença do outro. 

O outro não é adversário; ele é diferente, mas é irmão, é 
companheiro de caminhada. O que o CIMI tem feito, ao longo dos 
seus 30 anos, é precisamente isso, no respeito, no companheirismo, 
na defesa dos direitos dos povos indígenas, e vem, também, 
testemunhando que é possível conviver em harmonia, até em amizade 
e em fraternidade. Aquele Senhor que se fez semente, para que 
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brotasse vida para todos, tem sido seguido por muitos 
companheiros e companheiras que, também, se fizeram sementes. 
Sementes boas, que foram lançadas, às vezes, com a própria vida, 
com o derramamento do próprio sangue, para que vida nova brotasse. 
E aquele sonho de Deus, tão bonito, de que todos pudéssemos 
habitar e conviver juntos, tornou-se também visível no sonho de tantos 
povos indígenas deste grande País. E que possa sempre se 
concretizar o sonho de que não queiramos mal nenhum, queiramos 
semear e praticar o bem. A terra sem males é de todos nós, a terra 
sem males, no fundo, não é só sonho, é também esperança e já 
realidade, porque aquilo que tentamos realizar hoje é sinal, é 
testemunho de que também os legítimos representantes do povo 
mineiro nesta Casa estão querendo ajudar a todos nós, para que haja 
mais dignidade para todo o povo mineiro. E esses povos indígenas 
fazem parte desta terra de Minas Gerais, que tanto tem lutado pela 
liberdade, pelos valores e pela cultura. Só podemos nos enriquecer 
com a variedade, a pluricultura de tanta gente boa, cujas sementes 
continuarão a ser plantadas e a crescer nesta maravilha das nossas 
crianças, que vimos neste vídeo tão bem feito. 

Queremos agradecer, em nome do episcopado de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, que compõe o Leste 2, por essa iniciativa da 
Deputada Maria José Haueisen. Agradecemos o trabalho dos nossos 
irmãos e irmãs, companheiros de luta no Conselho lndigenista 
Missionário - CIMI -, por estes 30 anos. E agradecemos, sobretudo, a 
vocês, queridos representantes dos povos indígenas, pelo seu 
testemunho de luta, dignidade e beleza, na conquista desta terra sem 
males. Deus abençoe a todos. 

Exibição de Vídeo 
O Mestre de Cerimônias - Anunciamos aos presentes o lançamento 

do vídeo "Índios de Minas Construindo o Futuro", que será exibido 
neste instante. 

- Procede-se à exibição do filme. 
Entrega de Placas 

O Mestre de Cerimônias - Neste momento, a Sra. Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, fará a entrega à Sra. Ercina Antônia 
Bispo Santana, do povo Xakriabá, de uma placa alusiva a esta 
comemoração. Ela receberá a placa em nome dos povos indígenas, 
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simbolizando a resistência desses povos. 

A placa contém os seguintes dizeres:(- Lê:) 
"Neste ano de 2002, em que a Campanha da Fraternidade tem por 

lema 'Uma terra sem males', a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais reafirma, no Dia dos Povos Indígenas, sua solidariedade às 
lutas e às causas dos primeiros habitantes do Brasil, reconhecendo 
que o território nacional, com suas terras, suas matas, suas águas e 
suas riquezas naturais, tem suas raízes históricas consagradas pelas 
vidas indígenas que povoaram pioneiramente este chão. Vidas que 
merecem, hoje e sempre, o reconhecimento de toda a sociedade, com 
a garantia plena de seus direitos. Belo Horizonte, 19 de abril de 2002, 
Deputado Antônio Júlio, Presidente." 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Mestre de Cerimônias - A Sra. Presidente, Deputada Maria José 

Haueisen, fará a entrega ao Sr. Sebastião Moreira, Secretário Adjunto 
Nacional do CIMI, de placa alusiva a esta comemoração, com os 
seguintes dizeres:(- Lê:) 

"Ao Conselho lndigenista Missionário - CIMI -, a homenagem e o 
reconhecimento da Assembléia Legislativa de Minas Gerais pelos 30 
anos de trabalho e de luta ao lado dos povos indígenas, sob o 
compromisso do respeito à diversidade cultural e aos direitos 
históricos dos primeiros habitantes do Brasil, na perspectiva de 
construção de uma sociedade democrática, justa, solidária e 
pluricultural. Belo Horizonte, 19 de abril de 2002, Deputado Antônio 
Júlio, Presidente." 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Mestre de Cerimônias - A Sra. Presidente fará a entrega ao Sr. 

Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador do Conselho 
lndigenista Missionário - Regional Leste, de placa alusiva a esta 
comemoração, com os seguintes dizeres:(- Lê:) 

"Ao Conselho lndigenista Missionário Regional - CIMI - Leste -, com 
atuação nos Estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e da Bahia, o 
povo mineiro, representado pela sua Assembléia Legislativa, enaltece 
o trabalho desenvolvido desde 1978 pelas equipes de base do CIMI-
Leste, em suas múltiplas atividades de apoio aos 13 povos indígenas 
presentes na região, respeitando seus valores culturais, defendendo 
seu direito à terra, promovendo sua autonomia e reivindicando a 
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construção de uma sociedade mais justa e mais solidária, aberta à 
diversidade cultural. Belo Horizonte, 19 de abril de 2002. Deputado 
Antônio Júlio, Presidente." 

- Procede-se à entrega da placa. 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Presidência 

agradece a honrosa presença das autoridades e demais convidados. 
ATA DA 236a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/4/2002 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 

(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
verificação do número regimental; inexistência de quórum para 
votação; chamada para recomposição de quórum; existência de 
número regimental para votação - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 15.061; requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; 
deferimento; votação do veto, salvo destaque; rejeição; votação do 
veto ao inciso 1463 do Anexo V; manutenção - Votação, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.024; discursos dos 
Deputados João Paulo e Márcio Cunha; votação secreta; questões de 
ordem; anulação da votação secreta; questão de ordem; renovação da 
votação secreta; rejeição - Votação, em turno único, dos Vetos Totais 
às Proposições de Lei n°s 15.026 e 15.042; manutenção - Votação, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.055; 
discurso do Deputado Fábio Avelar; manutenção - Votação, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.063; discurso dos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Alberto Bejani; votação 
secreta; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 15.052; requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago, Sebastião Costa e Luiz Fernando Faria; deferimento; 
discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Sargento Rodrigues, 
Cristiano Canêdo, Alencar da Silveira Júnior, João Leite, Hely 
Tarqüínio e Alberto Bejani; leitura do § 1° do art. 1° e do art. 5° da 
proposição; votação secreta do veto, salvo destaques; manutenção; 
votação do veto ao art. 6°; discurso do Deputado Arlen Santiago; 
votação secreta; rejeição; votação do veto ao art. 7"; manutenção; 
questão de ordem; votação do veto ao art. 8°; manutenção; votação 
do veto ao art. 9°; manutenção; declarações de voto - Questão de 
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ordem; chamada para recompos1çao do número regimental; 
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 
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Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a aprecição 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Não há 

quorum para votação. A Presidência , nos termos da Decisão 
Normativa no 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há, 

portanto, quórum para votação. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 15.061, 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. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Dilzon Melo 
opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o 
art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário 
que os Srs. Deputados que desejarem manter o veto deverão votar 
"sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, 
"sim" mantém o veto, e "não" rejeita o veto. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando a votação destacada do 
inciso MCDLXIII do Anexo V. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em 
votação, o veto, salvo destaque. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
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Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Votaram "não" 43 
Deputados, totalizando 46 votos. Está, portanto, rejeitado o veto ao 
art. 9° e §§ 1 o e 2° da Proposição de Lei n° 15.061. Em votação, o veto 
ao inciso 1463 do Anexo V. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dirnas Rodrigues - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Maria José Haueisen- Maria Olívia- Olinto Godinho - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues 
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; "não" 15 
Deputados, 1 voto em "branco", totalizando 42 votos. Portanto, está 
mantido o veto ao inciso 1463 do Anexo V. Fica, portanto, rejeitado, 
em turno único, o veto ao art. go e seus §§ 1 o e 2° da Proposição de 
Lei no 15.061 (-À promulgação.) e mantido o veto ao inciso 1463 do 
Anexo V da mesma proposição. (- Oficie-se ao Sr. Governador do 
Estado.). 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.024, que dispõe sobre o atendimento a clientes em 
estabelecimento bancário. A Comissão Especial opina pela rejeição 
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do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, 
inciso X, do Regimento Interno. Para encaminhar a votação, com a 
palavra, o Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria 
apenas de reforçar o pedido para que os colegas votem "não" a esse 
veto, a fim de que as gerações de consumo desses serviços possam 
ser humanizadas, tanto em relação à clientela do Banco, que passará 
a ter direito de ser atendida em 15 minutos e a ter banheiro para usar 
dentro do Banco, quanto para que os funcionários recebam outros 
colegas, com a geração de empregos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, faço minhas as 
palavras do Deputado João Paulo, mas quero acrescentar que, tendo 
sido Vereador por 16 anos em Belo Horizonte, aprendi que temos que 
atentar para aquilo que efetivamente é uma boa legislação. E, mais do 
que isso, para o respeito ao legislador. Quero, mais uma vez, 
conclamar os colegas Deputados a privilegiar, sempre, matérias sobre 
as quais ainda conseguimos legislar. 

O Sr. Presidente- Em votação, o veto.(- Pausa.) 
- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha- Sr. Presidente, eu votei normalmente e, 

não sei por quê, meu voto não apareceu. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, pedi a V. Exa. para 

cancelar o resultado e submeter a matéria nova votação em virtude do 
que acabou de acontecer, pois o Deputado Márcio Cunha veio ao 
microfone em apoio à rejeição do veto e o voto dele não apareceu. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista as questões de ordem suscitadas 
pelos Deputados Márcio Cunha e João Paulo, a Presidência torna 
sem efeito a votação e vai renová-la. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, solicito que, neste 

interstício entre a primeira e a segunda votação, V. Exa. convoque os 
parlamentares que estão em comissão, para votarem também. 
Obrigado. 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que 

há 45 Deputados no Plenário, não há necessidade de convocação dos 
membros que estão nas comissões, que são apenas dois Deputados. 
A Presidência solicita que aos Deputados que ocupem os seus 
lugares. Em votação, o veto. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria Olívia - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Sar~ento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Avila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados. Votaram "não" 39 
Deputados, totalizando-se 45 votos. Está, portanto, rejeitado, ern turno 
único, o Veto Total à Proposição de Lei no 15.024. À promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.026, que dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado 
do serviço prestado pelas operadoras de telefonia no Estado. A 
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Em 
votação, o veto. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Pinto Ribeiro -
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Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Maria Olívia - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 37 
Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Total à Proposição de Lei no 15.026. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.042, que 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 Comissão Especial opina pela rejeição do veto. 
A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do 
Regimento Interno. Em votação, o veto. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados. Votaram "não" 36 
Deputados, totalizando 47 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Total à Proposição de Lei no 15.042. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
15.055, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora 
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aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no 
Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela 
rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, 
inciso X, do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Fábio A velar. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
discussão do projeto que diz respeito à pesca e à aqüicultura durou 
dois anos nesta Casa. De seus quase 40 artigos, apenas um foi 
vetado, e acredito que por equívoco da área técnica do Governo. 

Um artigo assim, com tamanho alcance social, jamais poderia ter 
sido vetado. Determina que, no período de piracema, em que os 
pescadores profissionais não têm condição de executar sua função, 
seja concedida cesta básica ao pescador devidamente registrado no 
IEF e nos órgãos do Governo. Para isso serão usados os recursos 
advindos das multas previstas nesta lei. Trata-se de uma medida que, 
se aprovada, virá minimizar as drásticas condições dos pescadores à 
época do defeso. 

Quando esse artigo foi analisado pela Comissão Especial, o relator, 
Deputado Paulo Piau, baseado nos estudos da assessoria jurídica da 
Casa, entendeu que houve equívoco por parte da assessoria técnica 
do Governo. Peço, portanto, aos Deputados apoio para a derrubada 
do veto. 

O Sr. Presidente- Em votação, o veto. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Ermano 
Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio 
- lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
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Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 36 
Deputados; houve um voto "em branco", totalizando 46 votos. Está, 
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei 
no 15.055. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.063, que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de 
bingo pela Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento 
Interno. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, esse projeto 
visa única e exclusivamente à fiscalização dos bingos no Estado de 
Minas. Hoje quem fiscaliza é Brasília. Devido à ação da CPI dos 
Bingos, no último ano, 12 empresários foram presos e dois bingos 
foram fechados por falta de fiscalização. Se a Assembléia Legislativa 
não desempenhasse seu papel, o povo mineiro estaria perdendo. 

Toda a arrecadação dos 18 bingos em Minas Gerais vai para 
Brasília, para a CEF. Nosso Estado fica mendigando verba para o 
desporto, para ações sociais. Com a fiscalização aqui, imediatamente, 
teríamos arrecadação de todo o montante de impostos. Esta Casa 
pode avançar, como aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, cuja 
loteria aplica na segurança, na saúde e na educação, porque 
privatizou os bingos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa começa a ficar alerta. 
Ontem, fazia as contas com os Deputados Sargento Rodrigues e 
Cabo Morais, a quem mostrava a importância da derrubada desse 
veto e da legalização da situação das máquinas. 

Na Capital Federal, há "outdoors" espalhados. O lucro do Banco do 
Brasil no último ano foi de R$30.000.000,00. O Estado de Minas 
Gerais deixou de arrecadar, com a loteria do Estado, depois da 
intervenção do Ministério Público, no dia 1 o de abril do ano retrasado, 
R$35.000.000,00. O Governo aplica R$40.000.000,00 por ano na 
segurança pública. Se esse dinheiro fosse todo investido na 
segurança pública, haveria mais segurança em Minas Gerais. 
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Faço um apelo aos companheiros e a esta Casa. Teremos como 

gerar emprego, como trazer mais receita para Minas Gerais sem 
precisar ficar pedindo dinheiro fora. Peço aos Deputados que votem 
"não", por um trabalho social mais digno em Minas Gerais. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani* - Ratifico as palavras do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior em relação a esse projeto. Enquanto se 
fantasia a proibição do bingo no Estado de Minas Gerais, vemos que 
vários estão funcionando camuflados e que outros poderiam funcionar 
- se fizermos aquilo que é nossa obrigação -, abrindo novas portas e 
dando novos empregos. 

Parabéns, Deputado Alencar da Silveira Júnior. V. Exa., mais uma 
vez, mostra-se um homem preocupadíssimo com aqueles que 
trabalham, com aqueles que querem novos empregos: Portanto, não 
tenham dúvida de que os 77 Deputados, todos conscientes, irão votar 
pela derrubada desse veto. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Djalma Diniz - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Sar_gento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Avila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 43 
Deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno 
único, o Veto Total à Proposição de Lei no 15.063. À promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
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15.052, que institui a gratificação-saúde para o servidor do Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria da Saúde e dá outras providências. 
A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, solicitando 
votação destacada para o art. 6°; Sebastião Costa, solicitando votação 
destacada para o art. 7°; e Luiz Fernando Faria, solicitando votação 
destacada para os arts. 8° e 9°. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
companheiros da saúde, quero fazer um apelo a todos os 
parlamentares presentes, para que rejeitem esse veto, a fim de 
garantir condições mínimas para a promoção da dignidade desses 
trabalhadores da área da saúde. 

Vou dar um testemunho de quem passou pela Secretaria da Saúde. 
Quando lá estive, constatei que o setor do Governo mais maltratado, 
do ponto de vista salarial, é o da saúde. Precisamos fazer muita coisa 
lá: concurso público, estruturação da carreira, etc. 

Mas neste momento é fundamental garantir aos trabalhadores do 
setor administrativo da saúde esse mínimo de recursos. Nosso voto 
"não", rejeitando esse veto, é um ato de respeito e uma homenagem a 
esses trabalhadores que, com tanto empenho, têm servido a Minas 
Gerais. 

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, 
também gostaria de fazer o encaminhamento pela derrubada do veto 
do Governador Itamar Franco, pois entendemos que não podemos ter 
duas categorias de servidores em uma mesma secretaria, sendo que 
apenas uns podem receber aumento salarial e melhorar sua qualidade 
de vida, tendo condições para suprir suas necessidades vitais básicas, 
como está previsto no art. 7° da Constituição Federal, para todo 
trabalhador. É inadmissível que o chamado servidor da área 
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operacional esteja recebendo aumento salarial da ordem de 30%, 
enquanto o mesmo não acontece com os demais servidores, que 
estão nos bastidores, dando suporte para que a secretaria se 
locomova e seja verdadeiramente operacional, no sentido de dar 
condições para que o Estado trate da saúde. 

Mas, infelizmente, hoje temos uma divisão: os servidores 
contemplados na votação anterior tiveram seu aumento salarial 
defendido por esta Casa. Agora, como autor da emenda que 
determinou o aumento salarial, estendendo-o também à categoria dos 
servidores administrativos, não poderia deixar de ocupar esta tribuna 
para pedir aos companheiros que votemos da mesma forma como 
votamos no 1 o e no 2° turno, aprovando a matéria. É essencial darmos 
um voto de qualidade e de humanidade, para que possamos destinar 
a esses servidores um tratamento igualitário, que está previsto em 
nossa Carta Magna: o direito de igualdade, o direito de receber o que 
foi cedido aos outros servidores. Portanto, peço encarecidamente que 
os companheiros votem "não" em relação ao art. 1° e, em especial, a 
seu inciso I, para darmos condições de o aumento salarial ser 
estendido aos servidores da administração. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Cristiano Canêdo. 

O Deputado Cristiano Canêdo* - Caros Deputados, vou encaminhar 
pela rejeição do veto do Governador. Já votamos aqui os projetos de 
lei em favor da saúde; votamos, nos vetos do Governador, a favor dos 
funcionários da FHEMIG, da HEMOMINAS, do IPSEMG e, também, 
no primeiro projeto do Governador, a favor dos funcionários da 
Secretaria da Saúde. Mas o Governador vetou o aumento para os 
funcionários administrativos. Ou seja, aprovamos, aqui, aumento para 
os funcionários que ganham os maiores salários na secretaria, 
enquanto para aqueles de menor salário, que são os administrativos, 
os aumentos foram vetados. Então, quero dizer que toda a Bancada 
do PTB é pela rejeição. Vamos votar a favor dos funcionários 
administrativos, de menor salário na secretaria, cujo aumento o 
Governador não aprovou. Vamos dar a todos os servidores da saúde 
condições de um trabalho mais digno e salário mais justo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior - É só para deixar claro 

que, por justiça, o PDT, que é um partido trabalhista, vota "não", e 
gostaríamos de contar com a colaboração de todos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Também votaremos pela rejeição do veto 
do Governador, mas gostaríamos apenas de lamentar que esse não 
tem sido o tratamento que temos dispensado aos servidores do Poder 
Executivo e aos servidores do Poder Legislativo, que, quando se 
manifestaram, perderam cargos na Assembléia Legislativa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Com a permissão do Líder do partido, 
queremos dizer que toda a Bancada do PSDB também votará pela 
derrubada do veto, e conclamamos o Plenário para que, nessa 
votação, o Governador não tenha nenhum voto, que seja a zero. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani* - Sr. Presidente, a Bancada do PFL está 
conscientizada de que temos de derrubar o veto do Governador 
Itamar Franco. Portanto, o PFL também assume publicamente que 
vamos derrubar esse veto, que achamos, em primeiro lugar, 
desumano com funcionários que necessitam tanto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura do § 1 o do art. 1 o e do art. 5° da Proposição de Lei no 
15.052. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- O § 1 o do art. 1 o e o art. 5° da Proposição de Lei n° 15.052, lidos 

pelo Sr. Secretário, foram publicados na edição de 22/12/2001. 
O Sr. Presidente - Em votação, o veto, salvo destaques. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
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Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira 
- Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; votaram "não" 36 
Deputados; houve 2 votos em branco, totalizando 57 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao § 1 o do art. 1 o e ao art. 5° da Proposição 
de Lei no 15.052. Votação do art. 6°. Com a palavra, para encaminhá-
la, o Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Quero dizer aos Deputados que o art. 
6°, destacado, é o que institui uma gratificação por eficiência no 
serviço para os funcionários da saúde da UNIMONTES. A FUNED, a 
FHEMIG, a HEMOMINAS já têm esse benefício. E não alterará os 
cofres do Tesouro porque será feito por meio de receitas produzidas 
através do SUS. Para que façamos justiça a esses funcionários da 
UNIMONTES, pediríamos aos Deputados que derrubassem o veto, já 
que contamos até com a anuência do Líder do Governo, Antônio 
Andrade. 

O Sr. Presidente- Em votação, o art. 6°. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão 
- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor 
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George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira · Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia · Sargento Rodrigues • Sávio Souza Cruz · Sebastião Costa · 
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente · Votaram "sim" 16 Deputados; votaram "não" 39 
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, rejeitado o veto ao 
art. 6° da Proposição de Lei no 15.052. Em votação, o veto ao art. r. 

· Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús · Aílton Vilela · Alberto Bejani · Alencar da Silveira 

Júnior • Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada · Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac 
Pinto · Cabo Morais - Carlos Pimenta • Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva · Dilzon Melo · Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende · Gil Pereira · Hely Tarqüínio · lrani Barbosa - lvair Nogueira 
· Ivo José • João Batista de Oliveira · João Leite • João Paulo - João 
Pinto Ribeiro · Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique · Luiz Fernando Faria • Luiz Menezes · Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves · Márcio Kangussu • Maria José Haueisen · Maria 
Olívia · Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George • Paulo Piau . 
Pinduca Ferreira • Rêmolo Aloise · Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente • Votaram "sim" 24 Deputados; votaram "não" 29 
Deputados. Houve I voto em branco, totalizando 54 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao art. 7° da Proposição de Lei no 15.052. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Solicito à Mesa que faça a votação 

conjunta dos dois próximos vetos porque um completa o outro. 
O Sr. Presidente · A Presidência informa ao Deputado Carlos 

Pimenta que já havia a decisão da votação destacada dos arts. ao e 
9°. Em votação, o veto ao art. ao. 

· Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão · Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto 

Bejani · Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio • Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins · Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -Antônio 
Genaro · Antônio Júlio • Arlen Santiago · Bené Guedes • Bilac Pinto • 
Cabo Morais · Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva · Dilzon Melo · Dimas Rodrigues · Djalma Diniz · Doutor Viana -
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Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa- I vai r Nogueira 
- Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados; votaram "não" 35 
Deputados, totalizando-se 56 votos. Está, portanto, mantido o veto ao 
art. 8° da Proposição de Lei no 15.052. Em votação, o veto ao art. 9°. 

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

Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados. Votaram "não" 22 
Deputados . Houve 1 voto "em branco", totalizando 51 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao art. 9°. Fica, portanto, mantido, em turno 
único, o veto ao § 1 o do art. 1 o e aos arts. 5° e 7° a 9° da Proposição 
de Lei no 15.052 (-Oficie-se ao Sr. Governador do Estado), e rejeitado 
o veto ao art. 6° da mesma proposição(- À promulgação). 

Declarações de Voto 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

pessoas presentes nas galerias, servidores administrativos da 
Secretaria da Saúde, lamentamos profundamente a não-derrubada do 
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veto do Governador. Por apenas 3 votos, os servidores não ficaram 
devidamente amparados e, certamente, não foram atendidos em uma 
reivindicação que, além de justa, iria lhes trazer uma tranqüilidade 
maior. 

Temos consciência de que esses servidores, há cerca de sete anos, 
não recebem reajuste salarial. Infelizmente, no momento em que 
poderiam ser contemplados como já foram os demais servidores, esta 
Casa deu 36 votos na direção correta, mas não aprovou a derrubada 
do veto, não disse "sim" ao servidor administrativo, especificamente 
falando, dessa Secretaria. 

Portanto, é lamentável que esta Casa não tenha derrubado esse 
veto; é lamentável que não tenha havido, por parte de alguns 
companheiros, a sensibilidade de estender os 30% de reajuste a uma 
classe que, verdadeiramente, precisa, necessita desse aumento. 

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada nos anais desta Casa a 
nossa posição, o nosso voto. Apesar de ser da base do Governador 
Itamar Franco, fizemos a emenda, que foi aprovada por este Plenário 
em dois turnos. Assim, mais uma vez, lamentamos profundamente 
que não tenha ocorrido a derrubada final desse veto neste Plenário. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que 
se viu nesta Casa hoje, efetivamente, foi uma falha muito grande da 
observação e do poder de se fazer justiça pelos Srs. Deputados. 
Tivemos em nossas mãos uma oportunidade ímpar de ajudar os 
nossos funcionários que saem derrotados, não somente os daqui 
como os de todo o Estado. 

Tínhamos apresentado uma emenda, juntamente com V. Exa., para 
a criação de duas diretorias regionais, uma em Pará de Minas, outra 
em Januária. A nossa região, o Norte de Minas, congrega mais de 100 
municípios. Torna-se impraticável a administração da Diretoria 
Regional de Saúde do Norte de Minas, e criamos a Diretoria de 
Januária. Tínhamos garantido, por meio de companheiros e 
Deputados, essa votação. Mas houve 21 votos contrários a essa 
pretensão, que não é minha nem de V. Exa. Fico profundamente triste 
com esse episódio que vimos. Somos Deputados assíduos. A nossa 
palavra tem garantia em qualquer circunstãncia, porque o nosso voto 
é transparente, aberto e livre, em respeito aos companheiros. Sinto-
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me traído até por companheiros do Norte de Minas que votaram 
contra a Diretoria Regional de Saúde de Januária e os funcionários da 
área de saúde. Espero que esta Casa tenha mais credibilidade e mais 
palavra, porque a minha palavra empenhada é cumprida. Houve 
companheiros aqui que, de frente, garantiram a votação, mas, por 
trás, votaram contra a pretensão da saúde pública de Minas Gerais e, 
principalmente, contra a minha região, infelizmente. Fico 
decepcionado com a votação deste Plenário e com a posição de 
companheiros que têm um comportamento antagônico. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, caros companheiros, 
é realmente difícil entender o resultado da votação de hoje; é difícil 
compreender como esta Casa não rejeitou o veto do Governador, o 
qual era contra os funcionários administrativos da Secretaria da 
Saúde, enquanto votaram aumento e gratificação para servidores da 
UNIMONTES, para médicos e funcionários do Hospital das Clínicas. O 
Hospital das Clínicas e os servidores da UNIMONTES realmente 
merecem, mas os servidores administrativos da Secretaria também 
mereciam. Como criar novas regionais de saúde em que os 
funcionários administrativos trabalhem, se recebem um salário mísero, 
enquanto os outros funcionários tiveram aumento de salário? 

As regionais de saúde não foram aprovadas porque há uma 
necessidade de reformulação. Há regional de saúde com 12 
municípios, enquanto outra tem 80. Na Zona da Mata, perto da minha 
região, há oito regionais de saúde. É preciso haver uma reformulação. 
Talvez seja por isso que os Deputados não aprovaram as regionais. 
Para que funcione uma secretaria de saúde ou uma regional de 
saúde, é preciso haver amparo e apoio dos funcionários 
administrativos. E, quando eles precisam desta Casa, ela os rejeita. A 
Casa aprovou para a FHEMIG, o IPSEMG, a HEMOMINAS, para 
médicos e enfermeiros, enquanto os funcionários administrativos não 
tiveram melhoria alguma. 

O orçamento da saúde no Estado é mais do que suficiente. No ano 
passado, o orçamento da saúde era 8,5% da arrecadação. E gastou-
se muito menos que 5%. Ficaram mais de R$300.000.000,00 do 
orçamento do ano passado sem serem aplicados na saúde. Neste 
ano, são 1 O% da receita do orçamento para aplicar na saúde. Sobra 
dinheiro do orçamento da saúde, enquanto a saúde do Estado precisa 
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de investimento e seus funcionários precisam de reajuste de salário 
após oito anos. Mas não vimos coerência alguma a respeito de 
melhoria e condições de saúde em nosso Estado, uma vez que os 
funcionários administrativos, que são a alavanca e o apoio da 
secretaria, não são respeitados em seus direitos. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero lamentar o voto de 
colegas pela manutenção do veto de acréscimo de gratificação aos 
servidores administrativos da Secretaria da Saúde. Qualquer análise 
mostra - e todos os que passaram pelo Governo sabem disso - que a 
situação dos servidores administrativos da saúde é muito mais 
precária do que a de todos os outros setores da administração 
pública. E não houve sensibilidade por parte desta Casa para esse 
fato. Não se trata de derrotar o Governador Itamar Franco. Trata-se de 
promover a justiça social, de valorizar os servidores da saúde. E 
muitos parlamentares não entenderam isso. 

Então, quero fazer uma análise com V. Exas. a fim de que 
possamos entender o fenômeno que ocorreu aqui. Acho que 
organizaremos e melhoraremos o Estado sempre que pudermos 
investir na valorização dos trabalhadores. Os servidores precisam ser 
valorizados em todas as suas áreas. Mas gostaria de saber por que 
razão um Deputado pede destaque de votação em um projeto em que 
o interesse é aprovar. Por que um Deputado do Norte pede destaque 
para aprovar seu projeto, se não para votar contra? É preciso 
identificar isso com muita clareza. 

O voto é secreto, e não vamos ficar caçando quem votou contra ou a 
favor. Mas é preciso analisar essas histórias. Não é preciso continuar 
assistindo a uma situação como essa. Como disse o Deputado 
Cristiano, deixaram de investir mais de R$300.000.000,00 no setor de 
saúde. No ano passado, o Governo arrecadou mais de 
R$8.000.000.000,00 e tinha a obrigação constitucional de investir 
8,25% desse recurso na saúde. Investir na saúde é investir na 
qualificação profissional, na valorização dos trabalhadores e naqueles 
que precisam do atendimento direto à saúde. Lamentavelmente, isso 
não está ocorrendo em Minas Gerais. Esse Governo tem tido atitudes 
corajosas para denunciar o projeto neoliberal e se submete à lógica 
neoliberal com uma precisão maior do que aquilo que denuncia. Isso é 
grave. 
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Então, quero chamar a atenção dos companheiros da Secretaria 

da Saúde para esses fatos. Este momento é decepcionante para nós 
e representa uma derrota. Mas não é só este momento que vamos 
viver. Temos que continuar lutando, batalhando, porque outros 
governos e outros Deputados mais sensíveis surgirão nesta terra para 
servir aos interesses de Minas. 

O Deputado Fábio Avelar • Sr. Presidente, queremos declarar que 
votamos favoravelmente ao projeto dos servidores da área da saúde 
por entender que estávamos fazendo justiça. Esse veto trouxe uma 
insatisfação muito grande aos trabalhadores. Infelizmente, hoje é um 
dia muito triste para todos nós que votamos com os servidores. Mas 
uma minoria insensível não entendeu os anseios desse povo tão 
sofrido. 

Aproveito a oportunidade para dizer que não quis me manifestar 
quando foi votado o projeto de minha autoria, declarando meu voto, 
em respeito às pessoas que aqui estavam, para não retardar o 
processo de votação. Mas quero registrar minha indignação por esta 
Casa ter negado uma cesta básica para os pescadores que durante a 
época do defeso não têm o seu ganha-pão. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite · Na verdade, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, não compreendemos a lógica da votação de hoje. Tenho 
a certeza de que, se esse projeto tivesse sido apreciado ontem, o veto 
teria sido rejeitado. Não quero crer que isso tenha ocorrido somente 
pela presença nas galerias. Ontem, havia muito mais gente 
preenchendo as galerias. Não quero crer que seja só isso. Acredito 
que tenha faltado articulação e bom-senso aqui dentro para que essa 
votação não lograsse êxito. Nos dois projetos em que os vetos foram 
mantidos, no caso da Secretaria da Saúde e das regionais de Pará de 
Minas e Januária, tenho a certeza de que o Governador Itamar Franco 
e, principalmente, o Sr. Secretário da Saúde, Gen. Carlos Patrício 
estão a favor de que seja feita recomposição salarial dos funcionários. 
Sei disso, pois conversei com ele, e ele é favorável a isso. Talvez o 
tenha faltado foi articulação, diálogo, entre os Deputados para que 
votassem seguindo essa lógica. 

Os demais setores do Estado: o IPSEMG, a Fundação Ezequiel 
Dias, etc., já tiveram sua recomposição. Não consigo entender por 
que os funcionários da Secretaria de Estado da Saúde sejam e vão 
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continuar sendo os "barnabés" do Governo do Estado, enquanto 
outros órgãos do Estado recebem salários altos. Quanto ganha um 
médico da Secretaria da Justiça ou de outras Secretarias? Quanto 
ganha um médico da CEMIG ou da COPASA? Ganham dois, três, 
quatro vezes mais do que um médico, um auxiliar de saúde, ou um 
auxiliar administrativo da Secretaria de Estado da Saúde. Era a última 
recomposição que faltava, e, infelizmente, não houve sensibilidade, 
diálogo nesta Casa para que se garantisse isso. Mas se Deus quiser, 
haverá nova oportunidade em que se fará essa recomposição. 

Sobre a Regional de Januária, sou majoritário em Montes Claros e 
sou favorável a que se divida a Regional de Montes Claros com uma 
base em Januária, outra em Janaúba e outra em Pirapora. Iremos, 
com essas quatro regionais, redividir uma região que hoje é atendida 
por um único centro regional em mais de cem cidades da região. É um 
contra-senso, é impossível trabalhar. Por isso, essa divisão ajudaria 
demais, razão pela qual tenho certeza de que a bancada norte-mineira 
votou contra o veto para derrubá-lo, garantir o funcionamento da 
regional de Januária e, por conseqüência, a de Pará de Minas, que 
atende ao interesse da região do Deputado Presidente desta Casa. 
Não sei por que faltou sensibilidade, entrosamento para que não fosse 
viabilizado dessa vez esse benefício para a nossa região. 

O Deputado José Braga- Sr. Presidente, também estranho o motivo 
por que houve destaques nesse projeto. Embora não tenhamos 
pensado antes, era meu entender que havia consenso nesta Casa e 
esse projeto seria votado no todo. Talvez, até mesmo, muitos desses 
artigos destacados não tenham tido a votação esperada, por causa da 
confusão estabelecida entre aqueles que estavam aqui para votar o 
projeto no todo. 

Antes de declarar meu voto, quero manifestar meu estranhamento 
quanto ao motivo desses vetos a um projeto que pensávamos ser 
unânime nesta Casa. 

Declaro meu voto para alguns funcionários com quem tenho contato 
e confiaram neste Deputado e digo que votei a favor dos funcionários, 
pela derrubada do veto. Há dias tenho freqüentado este Plenário. 
Tenho estado em todas as reuniões, esperando o momento de dar 
meu voto de acordo com a consciência, a favor da derrubada desse 
veto. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, se o Regimento da 

Assembléia permitisse, acho que deveríamos fazer outra votação, 
porque, depois das manifestações, ouvimos tantos Deputados 
dizerem que votaram pela derrubada do veto, que estou crendo que 
houve erro. Foram muitos os que disseram que votaram com os 
servidores, mas o placar do jogo foi a derrota para a categoria. 

Ouvimos, a todo o momento, falarem na criação de novas regionais, 
mas, para pô-las em funcionamento, precisamos de pessoal 
administrativo. E, apesar de tantas promessas de que receberiam 
justiça, os servidores foram derrotados. 

A explicação que estamos ouvindo agora é que a folha do 
funcionalismo estadual está comprometendo a receita. Depois de 
aumentar o salário de tantos setores, esses servidores foram 
escolhidos para ser injustiçados. Vão embora agora para casa, reunir-
se com a família e dizer aos filhos: "Fui injustiçado. Não vou receber 
aquilo que me é de direito". 

Quero me unir a vocês. Sei que não posso sentir toda a tristeza que 
estão sentindo neste momento. Injustiça dói. Mas é preciso repor a 
verdade: não foram todos esses que votaram pela rejeição do veto. Se 
assim tivesse sido, o veto teria sido rejeitado. 

Estamos acompanhando uma lógica perversa neste Plenário. 
Fizemos acordos e entendimentos que não estão sendo cumpridos. 
Ouvi de vários Deputados: "Pode ficar tranqüilo. Vamos derrubar o 
veto". No entanto, servidores administrativos estão voltando para casa 
sem receber o que receberam os outros que também vieram aqui. Por 
que isso? Falta uma explicação do Governo para essa situação. Este 
Estado não é justo, este Governo não é justo, este Poder Legislativo, 
que representa o povo, não é justo. (- Palmas.) 

O Deputado Gil Pereira - Votei "não" com a consciência tranqüila, 
assim como fiz o compromisso com os servidores de Montes Claros e 
de todo o Norte de Minas. Fui pela rejeição do veto. 

O Norte de Minas só tem uma regional de saúde para mais de cem 
municípios. Januária e Pará de Minas foram prejudicadas. Votei "não" 
para rejeitar também esse outro veto que prejudicava minha região. 

Tenho a consciência tranqüila e posso garantir aos servidores que 
contem com o Deputado Gil Pereira, porque ele sempre vota a favor 
dos servidores, principalmente os da saúde. 
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O Deputado Hely Tarqüínio - Fui relator da Comissão de 

Administração Pública e trabalhei pela derrubada do veto, 
representando também a Bancada do PSDB. 

Cabe uma reflexão sobre o comportamento do Plenário. Faço 
minhas as palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão de que 
ninguém havia pedido destaque dos outros projetos. Mas, quanto a 
esse, exatamente a base do Governo pediu que se aprovasse a 
proposta do Governo. 

A gratificação do setor administrativo da saúde foi aprovada por esta 
Casa nos dois turnos, neste Plenário. 

De repente, veio a base do Governo, mais uma vez orquestrada. 
Este Poder precisa deixar de ser submisso ao Poder Executivo. É um 
Poder independente, pode viver em harmonia com o judiciário e com o 
Executivo. Tem de expressar a justiça com os servidores públicos, 
com o povo de Minas Gerais. 

Mas a Casa continua subserviente. Este é o balanço que faço da 
votação que ocorreu. Não havia como manter o veto. Os Deputados 
da Bancada do PSDB e os de outras bancadas votaram pela 
derrubada do veto. Perdemos. Mas não vamos deixar de protestar 
contra a subserviência deste que é o maior dos Poderes. Precisamos 
tornar as coisas mais lógicas. Isso não acontece só neste Governo, 
mas na maioria dos governos que conheci durante 12 anos. E 
anteriormente, da mesma forma. O parlamento mineiro, que tanto 
gostamos de enaltecer, está faltando com o compromisso com o povo. 
E essa votação é a expressão desse resultado. 

Fica nosso protesto e a reflexão de que este parlamento precisa ter 
a grandeza de representar, num compromisso, a vontade do servidor 
e a vontade do povo de Minas Gerais. Não podemos ser 
orquestrados. Obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, não podemos aceitar 
que um funcionário da saúde com 16 anos de serviço receba 
R$300,00. 

Estou lutando pela criação de uma regional de saúde em minha 
cidade, Janaúba. Não conseguimos. Se for permitido pelo Regimento 
Interno desta Casa, faremos nova votação. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, esta Casa 
perdeu a oportunidade de fazer justiça social. O que me deixa 
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boquiaberto é um projeto ter sido expressivamente aprovado, com 
quase 70 votos, e agora só termos 36. O Deputado João Leite 
lembrou bem. Se todos os Deputados que encaminharam a votação 
tivessem votado favoravelmente mesmo ... V. Exa. tem de mandar dar 
uma olhadinha no painel e nos computadores, que devem estar com 
defeito. Não perdeu o Deputado Alencar da Silveira Júnior, perderam 
as famílias de todos os que aqui estão, de todos os que passam 
dificuldade, recebendo o miserável salário pago pelo Estado. Perdeu a 
Assembléia também. E perderam principalmente os 27 Deputados que 
estavam fora e não tiveram a oportunidade de votar e virar essa 
votação. Muito obrigado. 

A Deputada Maria Olívia- Sr. Presidente, votei "não", como votei em 
todos os vetos do Governador. Infelizmente, alertei que tínhamos 
poucos Deputados presentes para colocar o veto em votação. Com a 
experiência de três mandatos, corre-se risco quando aqui não se 
encontram mais de 65 Deputados. Os servidores da saúde, já tão 
sacrificados, têm de saber que quem votou contra foi a base do 
Governo. Se todos os que compareceram votaram a favor, então, este 
painel está estragado. 

Acho que seria justa uma nova votação. Não vejo aqui nenhum 
Deputado que tenha votado "sim", todos votaram "não". Realmente, 
ficamos tristes, porque esta Casa concedeu aumento a vários outros 
servidores, mas a saúde, que faz um trabalho tão bonito na área 
social, foi derrotada. Esta Casa está derrotada, os Deputados estão 
derrotados. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como ainda existem 

matérias para serem votadas, solicito a recomposição do 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 João Leite) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação de nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando 
a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando os 



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

* - Sem revisão do orador. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 80/2002 
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de março de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo 
Aloise, Durval Ângelo, Luiz Fernando Faria, Antônio Carlos Andrada e 
lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Rêmolo Aloise, declara 
aberta a reunião e comunica que, por se tratar da primeira reunião da 
Comissão, não há ata a ser lida. A Presidência informa que a reunião 
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. A Presidência convida o Deputado Antônio Carlos Andrada 
para atuar como escrutinador e determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas. Feita a contagem de votos, são 
eleitos, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente os 
Deputados Rêmolo Aloise e Durval Ângelo. O Deputado Rêmolo 
Aloise dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Durval Ângelo, e este, 
por sua vez, dá posse ao Presidente. O Presidente eleito agradece a 
confiança nele depositada, designa o Deputado Luiz Fernando Faria 
para relatar a matéria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Luiz Fernando Faria, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Bilac 

Pinto. 
ATA DA 15• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de abril 
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto, 
Márcio Cunha e Marco Regis, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir depoimentos dos Srs. Marcos Antônio 
Tavares de Deus, Coordenador dos Trabalhos em Fazenda da 
PLANTAR S.A.; Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala, 
Superintendente da Companhia Setelagoana de Siderurgia -
COSSISA -; Adalberto Adair Fialho, Gerente Florestal da Gerdau S.A.; 
Laércio Dias Vieira, Gerente da Região de Carbonita da Companhia 
Agrícola Florestal Santa Bárbara - CAF -, e esclarecimentos dos Srs. 
Valéria Guerra Mendes, Subdelegada do Trabalho em Betim, e 
Geraldo Sérgio Carneiro Santos, Auditor Fiscal do Trabalho. A 
Presidência comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Wellington 
Gaia, indicando o Sr. Luis Fernando Duque de Souza, Auditor Fiscal 
do Trabalho, para participar desta reunião em substituição ao Sr. 
Geraldo Sérgio Carneiro Santos; e Laércio Dias Vieira, justificando 
sua ausência desta reunião e informando que o Sr. Sérgio Luiz 
Toninello, Presidente da CAF Santa Bárbara Ltda., estará disponível 
para prestar depoimento a partir do dia 30/4/2002. Em seguida, a 
Deputada Elbe Brandão sugere sejam ouvidos funcionários do 
Ministério do Trabalho e sindicalistas sobre a possível exoneração do 
Sr. Wellington Gaia do cargo de Delegado Regional do Trabalho em 
Minas Gerais. A Presidência convida a tomar assento à mesa os Srs. 
Luis Fernando Duque de Souza, Valéria Guerra Mendes, Fahid Tahan 
Sab, Presidente da Associação dos Agentes da Inspeção do Trabalho 
- AAIT -, e Margarida Barreto de A. Campos, Subdelegada Regional 
do Trabalho, que fazem uso da palavra. Manifestam-se também, 
prestando solidariedade ao Sr. Wellington Gaia e elogiando os 
trabalhos realizados pelos Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho, 
os Srs. José Maria Soares, José Geraldo do Nascimento, Wagner 
Alver Pereira, Marcelino da Rocha, Joaquim Elégio de Carvalho e 
outros sindicalistas, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-
se à fase de apreciação de proposições da Comissão, quando é 
aprovado requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita 
seja encaminhado ao Ministro do Trabalho um manifesto de 
desagravo contra a possível exoneração do Sr. Wellington Gaia. Em 
seguida, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, dando prosseguimento 
aos trabalhos da CPI, convida a tomar assento à mesa os Srs. Marcos 
Antônio Tavares de Deus, Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala e 
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Luiz Ângelo Coelho, Gerente Florestal da Gerdau, substituindo este 
ao Sr. Adalberto Adair Fialho. Aberta a fase de depoimentos, fazem 
uso da palavra os intimados, os convidados e os Deputados 
presentes, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Elbe Brandão -

Dalmo Ribeiro Silva - Márcio Cunha. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI COMPLEMENTAR N° 70 
Às onze horas do dia dezessete de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Cristiano Canêdo e Eduardo Brandão, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e informa que 
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, 
que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar 
o relator da matéria. O Presidente "ad hoc" determina a distribuição 
das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado 
Cristiano Canêdo para atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
verifica-se a eleição do Deputado Geraldo Rezende para Presidente e 
do Deputado Cristiano Canêdo para Vice-Presidente, ambos com três 
votos. O Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa 
a Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado 
como Presidente. O Deputado Geraldo Rezende assume a direção 
dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e declara 
empossado como Vice-Presidente o Deputado Cristiano Canêdo. 
Logo após, o Presidente designa o Deputado Eduardo Brandão como 
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser convocada 
através de edital de convocação, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Brandão - Antônio 

Carlos Andrada. 
ATA DA 848 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas do dia dezoito de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair Nogueira, 
Arlen Santiago, Eduardo Brandão, Luiz Fernando Faria e Rêmolo 
Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado lvair Nogueira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela 
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei no 971/2000 com a Emenda 
no 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda no 3, 
apresentada pelo relator, e pela rejeição da Emenda no 1 (relator: 
Deputado Dilzon Melo); e os pareceres pela aprovação, no 1° turno, 
dos Projetos de Lei n°s 1 .833/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com as Emendas 
n°s 1 e 2, apresentadas pelo relator, Deputado Luiz Fernando Faria; 
1.889/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo relator, 
Deputado Rêmolo Aloise; 1.926/2001 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado lvair Nogueira); 
e 1.998/2002 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
lvair Nogueira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Eduardo Brandão 

- Antônio Carlos Andrada. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 23/4/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, informando o falecimento do Sr. 
Euclides Romualdo Fernandes da Silva, ocorrido em 22/4/2002, em 
Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 347• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/4/2002 
Presidência do Deputado Aílton Vilela 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: 1• Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 292/2002 
(encaminha o Projeto de Lei no 2.114/2002), do Governador do Estado 
- Ofícios e cartão - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 2.115 a 2.119/2002 - Requerimentos 
n°s 3.275 a 3.283/2002 - Requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago e Geraldo Rezende - Proposição não Recebida: Projeto de 
lei do Deputado Paulo Piau - Comunicações: Comunicações das 
Comissões do Trabalho, de Transporte e de Educação e do Deputado 
Marcelo Gonçalves - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Gil 
Pereira - Interrupção e reabertura da reunião ordinária - 2• Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da 
Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Arlen Santiago e Geraldo Rezende; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Discussão da indicação, feita pelo 
Governador do Estado, do nome da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva 
para integrar o Conselho Estadual de Educação; encerramento da 
discussão; inexistência de quórum para votação - Questão de ordem -
Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso 
do Deputado Sargento Rodrigues - Requerimento da Deputada Elaine 
Matozinhos; deferimento; discurso da Deputada Elaine Matozinhos -
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho- Mauri Torres -Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho 

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago 
- Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -

~-----------~------------~ 
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Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 14h01 min, a lista de 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

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

"MENSAGEM N° 292/2002* 
Belo Horizonte, 19 de abril de 2002. 
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 Aracy Pedrelina de Lima Oliveira à Escola Estadual 
do Bairro das Bandeirinhas, de Ensino Médio, do Município de 
Conceição do Mato Dentro. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da 
Professora Aracy Pedrelina de Lima Oliveira, pelos relevantes 
serviços por ela prestados ao magistério nas cidades de São 
Sebastião do Rio Preto, São João Evangelista, Araxá e Conceição do 



Mato Dentro, conforme justificativa do Senhor Secretário de Estado 
da Educação, anexa. 
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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 Aracy 

Pedrelina de Lima Oliveira à Escola Estadual Bairro das Bandeirinhas. 
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 

comunidade (colegiado) da Escola Estadual Bairro Bandeirinhas, que, 
em reumao realizada no dia 28.11 .2001, homologou, pela 
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome da 
Escola Estadual Aracy Pedrelina de Lima Oliveira, para denominação 
da referida unidade de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu 
trabalho, bem como aos relevantes serviços prestados à população de 
Conceição do Mato Dentro, com destaque as seguintes realizações: 
discípula da Educadora Helena Antipoff; professora e diretora nas 
cidades de São Sebastião do Rio Preto, de São João Evangelista, de 
Conceição do Mato Dentro e diretora em Araxá. 

A senhora Aracy Pedrelina de Lima Oliveira nasceu no dia 19 de 
maio de 1907. Faleceu no dia 26 de junho de 1991. 

Por outro lado, cumpre registrar que no Município de Conceição do 
Mato Dentro não existe estabelecimento, instituição ou próprio público 
do Estado com igual denominação. 

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda 
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 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. 

Belo Horizonte, 20 de março de 2002. 
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI N° 2.114/2002 
Dá a denominação de Escola Estadual Aracy Pedrelina de Lima 

Oliveira à Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, de Ensino 
Médio, do Município de Conceição do Mato Dentro. 
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Art. 1 o - A Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, do 

Município de Conceição do Mato Dentro, passa a denominar-se 
Escola Estadual Aracy Pedrelina de Lima Oliveira, de 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 art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, transmitindo informações fornecidas 
pelo DER-MG a respeito do Requerimento n° 2.919/2001, da 
Comissão de Transporte. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 
comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Justiça, que o assunto referente ao Projeto de Lei no 1.981/2002 foi 
encaminhado à Secretaria de Governo. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do 
Estado, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 3.204/2002, 
da Comissão de Saúde, cópia da resposta enviada pela Secretaria da 
Saúde. 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando cópia do informe 
financeiro dessa Casa, relativo a março de 2002. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. Crispim Elias Campo Neto e Marcos Antonio Marques da 
Silva, respectivamente Presidentes das Câmaras Municipais de 
lpatinga e Passos, confirmando a participação no Concurso Estadual 
de "Sites" sobre Turismo. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, indicando o 
engenheiro Marcelo de Deus Melo, da Gerência de Planejamento 
Hidrenergético dessa empresa, para proferir palestra sobre o tema 
"Gestão das Águas", nesta Casa. 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, em atenção ao Ofício no 
163/2002/SGM, encaminhando cópia do depoimento prestado pelo 
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Capitão BM André Luiz dos Reis Gerken na Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Patrimônio Público. (- À Comissão 
Especial dos Projetos de Prevenção de Incêndio.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça, agradecendo 
convite para participar, como expositor, do Seminário Legislativo 
Águas de Minas 11. 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da 
Agricultura, informando que esse Ministério liberou os recursos do 
convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, da Superitendência de 
Legislação e Tributação da Secretaria da Fazenda, informando, em 
atenção ao Requerimento no 1 .852/2001, da Deputada Elaine 
Matozinhos, que já foi aprovado pelo CONFAZ o benefício da isenção 
do ICMS para taxistas na aquisição de novos veículos. 

Do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação 
Nova Esperança Beneficente do Brasil, solicitando à Casa apoio para 
a recuperação do rio das Velhas.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação 
Nova Esperança Beneficente do Brasil, solicitando seja votado o 
projeto de lei que visa a declaração da utilidade pública dessa 
entidade. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Ronaldo das Dores Valeriano, Presidente da Associação 
Nova Esperança Beneficente do Brasil, agradecendo resposta dada a 
consulta relativa à existência ou não de subvenção estadual destinada 
a essa entidade. 

Do Sr. Adair Ribeiro, Reitor da Universidade Vale do Rio Verde de 
Três Corações - UNINCOR -, agradecendo voto de congratulações, 
formulado por esta Casa a partir do Requerimento no 3.187/2002, do 
Deputado Pinduca Ferreira, pela instalação do "campus" dessa 
Universidade em Betim. 

Do Sr. Sebastião Rodrigues da Costa, síndico da massa falida da 
Usina Oueiróz Júnior S.A. - Indústria Siderúrgica, acusando o 
recebimento de convite para audiência pública da Comissão do 
Trabalho em ltabirito, destinada a debater a falência da referida 
empresa, e encaminhando informações relativas ao processo. (- À 
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Comissão do Trabalho.) 

CARTÃO 
Do Vereador Sérgio Ferrara, Presidente da Câmara Municipal de 

Belo Horizonte, agradecendo o convite para participar da solenidade 
de assinatura de convênios. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI N° 2.115/2002 
Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências 

de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do 
Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias·de jogos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica 

nos estádios de futebol pertencentes às administrações públicas direta 
e indireta do Estado, quando da realização de eventos esportivos em 
suas dependências. 

§ 1 o - Esta proibição se estende a uma área de 500 metros em volta 
dos estádios de futebol. 

§ 2° - Esta proibição será válida de 20 minutos antes do início dos 
jogos até 20 minutos após o término dos jogos. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o 
infrator às seguintes penalidades: 

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio; 
11 - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o 

órgão ou a entidade da administração pública. 
Art. 3° - Ficam os órgãos responsáveis pelas administrações 

públicas direta e indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte 
para os torcedores do centro da cidade até o estádio de futebol. 

§ 1 o - Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de 
transportes. 

§ 2° - Os veículos usados para esse transporte deverão ser 
adaptados, retirando-se todos os objetos cortantes, bancos e vidros. 

§ 3° - Não será permitida a contratação de veículos que sirvam ao 



transporte coletivo municipal. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: A violência perpetrada por verdadeiras gangues de 
baderneiros, quando da realização de partidas de futebol em Minas 
Gerais ou em outras unidades da Federação, tem-se tornado 
problema de ordem pública e está a demandar urgentes providências 
para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à área, 
para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está 
diretamente ligado ao consumo de bebida alcoólica. Concluí, assim, 
pela necessidade de apresentação deste projeto de lei, que tem tido 
grande apoio. 

Outro problema grave causado por essas gangues é a depredação 
dos õnibus que servem à população, principalmente a mais carente, 
que no dia seguinte após um jogo de futebol é obrigada a ir para o 
serviço em veículos totalmente depredados, muitas vezes na chuva ou 
no vento frio. 

Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação deste 
projeto de lei, que vai ao encontro dos maiores interesses do esporte 
mineiro, motivando, aliás, o retorno aos estádios dos que os 
abandonaram em face do perigo que a violência representa para a 
sua integridade física, e também da população, que precisa de um 
transporte coletivo seguro e com um mínimo de conforto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.116/2002 
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Bom Jardim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de 

Bom Jardim, com sede no Município de Mário Campos. 
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 abril de 2002. 
Dinis Pinheiro 
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Justificação: O ser humano é vocacionado a viver em 

comunidade; suas atividades, desejos e realizações têm todos como 
"locus" a sociedade. Poderíamos acrescer, com Aristóteles, a idéia do 
"zôion politikós" (animal político) por natureza, que é o ser humano. 

Esta sociedade organiza-se em entes públicos e entes privados, 
conforme as funções que lhes são atribuídas. O grande exemplo de 
ente público é o Estado. 

Algumas entidades, embora estejam no setor privado, em face de 
sua constituição, possuem natureza pública pelas suas ações e 
objetivos. Para elas, o legislador estadual reserva, na Lei no 12.872, 
de 1998, a espécie declaratória para se atestar no instrumento jurídico 
o que a realidade já comprova. 

Entre as entidades que figuram nesse '1erceiro setor'', cuida o 
presente projeto lei do Centro Comunitário de Bom Jardim , inscrito no 
CNPJ sob o no 21.123.559/0001-89, com sede na Av. Cândido Lobato, 
200, Bairro Bom Jardim, cidade de Mário Campos. 

O Centro foi fundado em 22/3/79, época em que o então Distrito de 
Mário Campos pertencia ao Município de lbirité. É entidade sem fins 
lucrativos, não remunera os membros de sua diretoria nem distribui 
lucros ou vantagens a seus dirigentes, nos termos de atestado 
subscrito por autoridade competente. 

Consoante seu estatuto, o Centro tem por finalidade, entre outras, 
desempenhar atividades voltadas para o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural, educação, assistência médica, formação de 
mão-de-obra, associativismo, cooperativismo e respeito às leis. 

Pelo exposto é que convido os sensíveis e nobres Srs. Deputados a 
darem apoio ao presente projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.117/2002 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Carlos 

Chagas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo de Carlos Chagas, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2002. 
Doutor Viana 

905 

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo de Carlos Chagas é uma 
instituição de proteção à saúde do idoso, amparando-o em integração 
com sua família. Tem ainda como principal finalidade o combate à 
pobreza, através de donativos de alimentação e agasalhos, promoção 
de projetos de saneamento básico e ações comunitárias de saúde. 

- 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° 2.118/2002 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Senador Côrtes, 

com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

Senador Côrtes, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Corporação Musical Senador Côrtes, sem fins 

lucrativos, possui como finalidade precípua cooperar com o 
aperfeiçoamento cultural da população, ensinando música a maiores 
de 16 anos cujo objetivo seja estudar, praticar e aperfeiçoar a arte 
musical. Dessa maneira, faz-se presente em desfiles, solenidades, 
datas cívicas e festivais, contribuindo para a integração da 
comunidade. 

Além de merecer o título declaratório de utilidade pública pelos 
relevantes serviços prestados, a entidade torna-se apta a recebê-lo 
porque preenche os requisitos legais, razão pela qual contamos com a 
anuência dos nobres Deputados ao projeto apresentado. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.119/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o 
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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 

Sem-Peixe terreno edificado de 1 .300m2 (mil e trezentos metros 
quadrados) situado no mesmo município, no lugar denominado Bela 
Fama ou Camões, de propriedade do Estado, registrado sob o no 
3.779, a fls. 263 do livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de 
Dom Silvério. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2002. 
Mauri Torres 
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado ao Estado 

por particular para instalação de unidade escolar, sem que se fizesse 
constar no instrumento de transferência de domínio cláusula 
impositiva quanto ao fim, ou mesmo de reversão, em caso de 
descumprimento. 

O que ora se pretende é obter a autorização legislativa - mediante 
edição de lei, conforme determina a Constituição mineira nesses 
casos - para a doação do imóvel ao Município de Sem-Peixe. 

A intenção do Prefeito de Sem-Peixe é de, transferido o imóvel ao 
domínio municipal, efetuar sua permuta por outro, de particular. 
Oportunamente, lhe será dada destinação pública, pois ele entende 
ser temerário fixá-la agora, na impossibilidade de prever 
acontecimentos futuros e as reais necessidades dos munícipes na 
ocasião. Daí, a razão pela qual não se fez constar no corpo do projeto 
de lei cláusulas de destinação e reversão do bem. 

Certo da compreensão da particularidade deste projeto de lei, 
contamos com o apoio dos nobres colegas parlamentares à sua 
aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
No 3.275/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 

seja enviado ao Presidente da Loteria do Estado pedido de 
informações sobre a concessão de bolsas de estudo por esse órgão. 



907 
No 3.276/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando 

seja enviado ao Presidente da COPASA-MG pedido de informações 
sobre a aquisição, que o órgão teria feito, de créditos-prêmio à 
exportação, oriundos do IPI incidente sobre bens manufaturados 
exportados por outras empresas. 

N° 3.277/2002, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o artigo "Solução para o aço está em casa", 
publicado no jornal "Gazeta Mercantil" de 10/4/2002. (- Distribui dos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 3.278/2002, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja editado decreto 
para regulamentar a Lei n° 14.081, de 5/12/2001. 

N° 3.279/2002, do Deputado Cristiano Canêdo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Grupo Vera Cruz pela 
inauguração do Hospital V era Cruz Lifecenter, em 22/4/2002. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.) 

N° 3.280/2002, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Diretora da Escola Estadual 
George Chalmers, do Município de Nova Lima, pelos 50 anos de 
fundação dessa instituição.(- À Comissão de Educação.) 

N° 3.281/2002, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vistas à regulamentação da Lei no 14.094, de 7/12/2001. 
(-À Comissão de Turismo.) 

No 3.282/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública, ao Corregedor-
Geral de Polícia Civil e ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à 
apuração de denúncia apresentada por Rogério Moreira da Silva. 

N° 3.283/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao pagamento 
do primeiro lote de indenizações às vítimas de tortura praticada por 
agentes do Estado, aprovadas pelo Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos- CONEDH. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Arlen Santiago e Geraldo Rezende. 

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

PROJETO DE LEI N° 
Fica revogada a criação da taxa de renovação de licenciamento 

anual de veículo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Revoga-se o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de dezembro de 

2001. 
Parágrafo único - Os contribuintes que efetuaram o recolhimento da 

taxa que está sendo revogada por esta lei serão restituídos do valor 
pago de 28,50 UFIRs, com a atualização monetária, na forma 
estipulada em decreto regulamentador. 

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 abril de 2002. 
Paulo Piau 
Justificação: Mister se faz reparar um grave dano contra os 

contribuintes mineiros proprietários de veículo automotor, que, com a 
Lei no 14.136, de 28/12/2001, passaram a ser alvo da famigerada taxa 
de renovação de licenciamento anual de veículo. 

A sociedade não pode ficar à mercê da feroz intenção arrecadadora 
do Estado, que utiliza desses subterfúgios para sanar suas finanças 
combalidas, fruto de administrações mal geridas, e não é justo que o 
contribuinte seja parte na recomposição das finanças públicas, já que 
não tem nenhuma responsabilidade no processo. 

A ânsia de se criar a malfadada "narcotaxa" como fonte de recursos 
para o erário público é proposta tentada pelo atual Governo desde 
1999, sem a mínima intenção de retornar benefícios para a própria 
sociedade. 

O que se observa é pouca e precária sinalização, com placas 
velhas, sujas, deterioradas, pichadas e escondidas pelo mato, não 
atendendo aos requisitos mínimos de engenharia exigidos e 
determinados pelo CONTRAN, além da existência e do funcionamento 
de radares em completa desobediência às normas da nova legislação 
de trânsito. 

E mais absurda ainda é a criação de uma taxa que não condiz com 
os princípios básicos do Direito Tributário, que dispõe ser necessária a 
existência de uma contraprestação de serviços pelo Estado ao 
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contribuinte, para que o Governo tenha legitimidade para efetuar o 
recolhimento de um valor compatível com os gastos efetuados. É 
vedada sua criação como fonte de obtenção de recursos, e somente é 
aceita como uma forma de ressarcir o erário dos recursos gastos na 
prestação do serviço. 

O que se verifica é uma bitributação, já que o Estado utiliza uma 
mesma hipótese de incidência, ou seja, a propriedade de veículo 
automotor, para recolher mais de uma vez. 

Pela ilegalidade da taxa e pelo respeito ao contribuinte mineiro, 
conclamamos os nobres pares a apoiar a extinção de um tributo que 
viola os direitos do cidadão. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Edson Rezende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

do Trabalho, de Transporte e de Educação e do Deputado Marcelo 
Gonçalves 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, subo a esta tribuna para abordar um tema da maior 
importância para o Brasil, para Minas Gerais, principalmente para as 
duas regiões mais carentes do Estado, que são o vale do 
Jequitinhonha e o Norte de Minas. 

A Usina de lrapé é a redenção dessas regiões. Na próxima sexta-
feira, a FEAM dará o seu parecer - favorável ou contrário - à 
construção daquela usina. O Governador Itamar Franco já deu ordem 
para o início da obra, disponibilizando, por meio de dividendos da 
CEMIG, R$90.000.000,00 para a construção dessa importante obra. 
Todos os acertos já foram feitos por parte da CEMIG. Por exemplo, há 
remanescentes de quilombolas vivendo no local. A CEMIG acertou 
que terão outra área, casa, energia elétrica, escola, enfim, tudo que 
solicitaram foi atendido. Com os outros remanescentes, a CEMIG agiu 
da mesma forma. Todos os Prefeitos, todas as lideranças do Norte de 
Minas e do vale do Jequitinhonha estão a favor da obra. 

Os Ministérios Públicos Federal e Estadual estão de acordo com a 
construção de lrapé, que irá gerar 360mW de energia, a mesma 
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quantidade gerada pela Usina de Três Marias, usando somente 
12% do lado que é usado por Três Marias. É uma usina muito viável, 
com investimentos de US$601.000.000,00. Portanto, sexta-feira será 
o dia D para a construção de I rapé. 

Faço um alerta aos Deputados: tivemos a informação de que a 
FEAM, não sabemos o porquê, dará parecer contrário à construção, 
inviabilizando, assim, essa redenção do vale do Jequitinhonha, ou, 
conforme as palavras do Governador Itamar Franco, a carta de alforria 
do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, porque representa a 
criação de 3 mil empregos diretos. Depois, serão gerados muito mais 
empregos. 

Não sabemos o porquê, não temos essa confirmação. Mas temos 
quase a convicção de que a FEAM dará voto contrário. 
Posteriormente, a COPAM faria o mesmo, embargando a maior obra 
das duas regiões mais carentes do Estado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Gil Pereira, 
sempre que V. Exa. vem à tribuna, traz um assunto importante para 
rechear a sua presença. 

E, desta vez, é mais do que um assunto importante, é um alerta ao 
Norte de Minas e ao Jequitinhonha, pelo risco, no mínimo, do 
retardamento do início das obras da barragem de I rapé. 

V. Exa., todos nós e toda Minas Gerais temos conhecimento da 
grande importância da barragem de lrapé para nossa região. É uma 
barragem que, já na sua construção, vai gerar de 4 a 5 mil empregos 
diretos. E quando estiver concluída, daqui a cinco anos, se tudo 
estiver dentro da tramitação normal, irá produzir energia para Minas e 
para o Brasil. 

Minas Gerais está dando exemplo ao Brasil de que é preciso 
prevenir ao invés de remediar. É preciso criar condições para que o 
progresso do nosso País possa realizar-se através da produção de 
energia elétrica. No entanto, agora, causa surpresa a todos nós esse 
parecer da FEAM contrário à implantação da barragem de I rapé. 

Ontem, em visita ao IBAMA, estive com o Diretor em Minas, Dr. 
Jáder Pinto Figueiredo, e hoje estive na CEMIG, tratando justamente 
desse assunto. Parece que está faltando um entrosamento maior 
entre a assessoria técnica da CEMIG e a FEAM. Ao que me consta, o 
projeto apresentado pela CEMIG está incompleto, segundo os 
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técnicos da FEAM. 

Dessa forma, neste momento, não admitimos que haja atraso na 
implantação dessa obra por causa de questiúnculas burocráticas, por 
causa de questões menores. O apelo que fazemos à sensibilidade do 
Presidente da CEMIG, Dr. Djalma, é para que chame sua assessoria, 
reformule o projeto e o reapresente rapidamente à FEAM, para que 
haja sua aprovação definitiva. 

Tenho certeza de que a FEAM não é contra implantar a barragem, 
que, obviamente, é um grande benefício. O que se espera é que a 
FEAM compreenda os grandes motivos da CEMIG, as grandes razões 
do povo mineiro, para que essa barragem se viabilize. 

Portanto, está de parabéns o nobre colega Deputado Gil Pereira 
quando alerta Minas e o Brasil sobre aquilo que está acontecendo em 
relação à barragem de I rapé. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço as palavras do Deputado Luiz 
Tadeu Leite. 

Quero dizer, Deputado, que a CEMIG preparou todos os aspectos 
técnicos pedidos pela FEAM. Se há algum atraso, é mínimo e não 
justifica a ocorrência de atrasos na obra. 

Mas o pior é que a CEMIG irá perder a concessão se ela não for 
dada na próxima sexta-feira, dia 26, porque o tempo será curto para a 
construção da barragem, e a ANEEL vai inviabilizar a obra. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Gil Pereira. Quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. 

Gostaria de deixar, no meu aparte, uma indagação: Por que tudo 
que é bom, que significa progresso, uma nova visão, uma nova 
oportunidade para a nossa região, tem de ser dessa forma? Fico 
perguntando por que temos que sofrer dobrado ou triplicado em 
relação a obras em outras regiões. 

Essa questão de lrapé já se arrasta há muitos anos. lrapé surgiu há 
20 anos. Portanto, há 20 anos se fala na construção de I rapé. Há seis 
anos temos lutado muito para que essa barragem se torne realidade. 

Anteriormente o nosso principal problema era com a Fundação 
Palmares, do Ministério da Cultura, quando eles questionavam a 
existência ou não de um quilombo. Fomos a Brasília várias vezes, 
fizemos caravanas de Prefeitos, e V. Exa. nos acompanhou. 

Levamos alguns Vereadores a Brasília, conseguimos superar essa 
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questão da existência ou não do quilombo, com a contratação de 
estudos sérios e de credibilidade, por intermédio da UNICAMP ou da 
UFMG. O Presidente da Fundação Palmares foi à região de Porto dos 
Cori. Conseguimos suplantar esse obstáculo, e agora vem essa 
questão da FEAM, que é mais um entrave, mais uma pedra no nosso 
caminho para a construção da barragem de lrapé. 

Entendo, Deputado Gil Pereira, que temos de nos mobilizar. Não é 
possível perdermos uma obra dessa natureza, que é a redenção do 
Norte de Minas, pelas alegações da FEAM. Entendo que esses 
órgãos governamentais ambientalistas têm de existir, mas numa 
coexistência com o progresso, sensíveis aos problemas que estamos 
vivendo. Esses órgãos ambientalistas não podem tornar-se mais 
obstáculos, entraves ao nosso progresso. 

O dia 26 é um dia importante. Temos de mobilizar os Prefeitos e 
Vereadores, a grande imprensa, chamando atenção para o que vai 
acontecer. Não aceitaremos passivamente que essa FEAM, que 
muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do Norte de Minas, o 
progresso da nossa região, jogue por terra um sonho de 20 anos e o 
trabalho desta Casa Legislativa, dos nossos Deputados, 
principalmente da nossa bancada. 

Quero irmanar-me a V. Exa. nesse pronunciamento de 
responsabilidade, mas também de protesto, e não podemos e não 
aceitaremos que a FEAM venha jogar por terra uma obra de 
R$600.000.000,00, que é, sem dúvida alguma, o grande fator de 
desenvolvimento do Norte de Minas e do Jequitinhonha. Irmano-me a 
V. Exa., uno meu pronunciamento ao de V. Exa. No dia 26, estaremos 
firmes, lutando para que a barragem de lrapé, a barragem dos 
mineiros e dos brasileiros, possa tornar-se realidade. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, 
Deputado Gil Pereira, V. Exa., sempre vigilante e alerta em relação 
aos problemas do povo norte-mineiro, traz aqui uma apreensão que 
nos deixa perplexos. Discordo do orador que me antecedeu, Deputado 
Luiz Tadeu Leite, quando disse que há uma falta de entrosamento. Há 
não sei quanto tempo, tanto a FEAM quanto a CEMIG poderiam ter se 
entendido. Lembro-me de um adágio popular, muito utilizado pelo 
político mineiro, dizendo que tem jabuti em cima de uma árvore. Como 
jabuti não sobe em árvore sozinho, alguém o colocou lá. Existe algum 
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interesse escuso nesse processo, que não aceitaremos. Essa obra 
é a redenção para o vale do Jequitinhonha e é, também, uma obra por 
meio da qual vamos recuperar, definitivamente, o rio Jequitinhonha, 
que gerará emprego e renda, permitirá que o povo norte-mineiro seja 
auto-suficiente em energia. Vêm agora com desculpas de problemas 
burocráticos, tentando atrasar uma obra dessa magnitude. Existe 
alguma coisa que não entendemos, mas não aceitaremos e rebelar-
nos-emas contra uma ação dessas. A FEAM teve muito tempo para 
cuidar, juntamente com a CEMIG, dos problemas técnicos. Na 
véspera de dar a ordem de serviço, vem com essa questão? Façam-
me o favor, respeitem o povo do vale do Jequitinhonha e do Norte de 
Minas. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Gil Pereira, 
serei breve, em função do tempo. Sabemos que um empreendimento 
como o de uma barragem é sempre complexo. No Estado, há um 
movimento dos atingidos por barragens, que não se posiciona contra 
o progresso, muito pelo contrário, mas questiona essa forma, vista 
como única, para a geração de energia. E, ao mesmo tempo, levanta 
alguns cuidados que precisam ser tomados com os moradores da 
região, principalmente com comunidades que já estão ali enraizadas, 
com pequenos produtores. Pelas informações que temos, como V. 
Exa. nos informou, todos esses cuidados foram tomados. Sabemos 
que a obra é muito importante para a região, por isso queremos nos 
aliar à intervenção de V. Exa., deixando bem claro que não podemos 
permitir, como disse o Deputado Márcio Kangussu, que uma 
burocracia, que muitas vezes pode carregar por trás até interesses 
diferenciados, atrapalhe essa questão do desenvolvimento. Quero 
registrar nosso apoio e nossa solidariedade ao pronunciamento de V. 
Exa. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço o importante pronunciamento do 
Deputado Durval Ângelo sobre essa importante obra, que é a Usina 
de lrapé. 

O Deputado Erma no Batista (em aparte)* - Ilustre e preclaro 
representante do Norte, Deputado Gil Pereira, ainda na garagem e 
depois no corredor, ouvia o pronunciamento de V. Exa. e vim correndo 
porque queria participar deste debate. V. Exa. levanta uma questão de 
suma importância, de interesse de uma região sofrida, que é o vale do 
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Jequitinhonha. Sofrida por causa da incompreensão. Infelizmente, 
até agora, o vale tem sido vítima de certas pretensões descabíveis e 
de difícil definição. 

Estamos lutando para que o vale receba uma obra de vulto, a Usina 
de lrapé. O nome lrapé é em razão da localidade. A barragem será 
feita em um local onde, até hoje, só se conseguiu ir a pé. Nem a 
cavalo se chega lá. Esse empreendimento é de grande valia para a 
região e, de resto, para todo o Estado de Minas Gerais e para todo o 
Brasil. Vai levar o desenvolvimento e o progresso, como aconteceu no 
Oeste e no Sul de Minas, com as inúmeras barragens e com as 
dezenas e até centenas de usinas que ali se construíram. 

Em razão disso, o progresso chegou. O povo, aliás, tem mais 
interesse no processo econômico e na atividade social. No Sul de 
Minas e no Oeste, ninguém fala em bolsa-renda, em bolsa-escola ou 
em cesta básica, que é uma vergonha para essas regiões. No entanto, 
o Norte e o Nordeste vêm sofrendo as conseqüências dos entraves ao 
desenvolvimento e ao progresso, que é uma vocação daquele povo, 
que quer desenvolver-se, crescer, progredir e participar do processo 
econômico. Mas, infelizmente, há certa burocracia. Aliás, não sei se é 
pela burocracia ou por interesses escusos. 

Deputado Gil Pereira, o comportamento da FEAM deverá ser objeto, 
inclusive, de uma CPI nesta Casa, porque há sérias suspeitas de que 
aquele órgão do Estado esteja fazendo o jogo das mineradoras. Não 
sei se V. Exa. falou nesses termos. As mineradoras que andam 
poluindo o rio em busca de diamantes e de ouro estragam a qualidade 
das águas, as florestas ribeirinhas, as matas ciliares e poluem a 
consciência do povo. Hoje, estão preocupados em ver inundado o 
ouro e o diamante que há naquele rio. 

Há razões de interesse pessoal. É preciso verificar e investigar se 
esses sugadores da riqueza mineral do País podem estar subornando 
esse órgão para fazer um jogo sujo em prejuízo da população do vale 
do Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Deputado Gil Pereira - Agradeço as importante palavras desse 
grande Líder, Deputado Ermano Batista, defensor do vale do 
Jequitinhonha. Tenho certeza de que as palavras de V. Exa. têm 
muito peso na Casa. Gostaria que a grande imprensa prestasse 
atenção nas suas ponderações e nas dos Deputados Luiz Tadeu 
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Leite, Márcio Kangussu, Carlos Pimenta, Durval Ângelo, ou seja, 
Deputados de todos os partidos, Deputados que estão, única e 
exclusivamente, interessados no desenvolvimento do Norte de Minas 
e vale do Jequitinhonha. Se a FEAM der parecer contrário à Usina de 
lrapé, estará condenando 3 milhões de pessoas, estará condenando 
as crianças a continuar na miséria, sem estudo, sem saúde, no IDH 
mais baixo do Brasil e do mundo. É isso que a FEAM quer? Acredito 
que não. Pode ser que um ou outro queira isso, mas não a FEAM 
como um todo. A CEMIG já construiu mais de 50 barragens em todas 
as localidades de Minas Gerais. Qual o interesse da CEMIG em travar 
ou vetar essa barragem, que, sem dúvida nenhuma, é a mais 
importante da história de Minas Gerais, vai fazer a redenção do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas, a redenção de Minas Gerais e do 
Brasil? O Brasil, muitas vezes, é conhecido lá fora pela pobreza do 
vale do Jequitinhonha, e hoje duas ou três pessoas querem dar 
parecer contrário a essa obra de R$601.000.000,00. Ela vai gerar 
desenvolvimento, vai retificar o Jequitinhonha, vai realmente dar 
emprego e solucionar definitivamente a pobreza do vale e do Norte de 
Minas. 

Quero agradecer a V. Exa., Sr. Presidente, pela tolerância e o apoio 
de todos os Deputados de todas as bancadas. Gostaria que ficasse 
registrado pela imprensa, pela TV Assembléia que todos os 77 
Deputados, principalmente a bancada do vale do Jequitinhonha e do 
Norte de Minas, estão irmanados nesse projeto de lrapé. Se Deus 
quiser, até sexta-feira, a FEAM contará com todos os Prefeitos das 
áreas inundadas, com todos os Presidentes de AMAMS e associações 
do vale do Jequitinhonha, para falar que são a favor da Usina de 
lrapé. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a 
comemoração do Dia do Espírita. 

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
2" Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1 a Parte, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e a apreciação 
de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
Grande Expediente da próxima reunião ordinária. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

83 do Regimento Interno, e considerando que o parecer da Comissão 
de Justiça sobre o Projeto de Lei n" 1 .833/2001, do Deputado I vai r 
Nogueira, foi emitido após decisão de remessa da proposição à 
comissão seguinte a que havia sido distribuída, reitera o entendimento 
expresso na Decisão Normativa da Presidência n" 13, de 1992, 
declara sem validade o parecer e determina sua expunção do 
processado. 

Mesa da Assembléia, 23 de abril de 2002. 
Aílton Vilela, nas funções de Presidente. 

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

determina a anexação do Requerimento n" 2.948/2001 ao 
Requerimento n" 2.947/2001, ambos da Comissão de Meio Ambiente, 
por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 23 de abril de 2002. 
Aílton Vilela, nas funções de Presidente. 

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

nos termos da Decisão Normativa n" 9, os Requerimentos n"s 3.282 e 
3.283/2002, 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 35a Reunião Extraordinária, do Projeto de 
Lei n." 2.032/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, e dos 
Requerimentos n"s 3.250 e 3.251/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; do Trabalho - aprovação, 25a Reunião Extraordinária, dos 
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Projetos de Lei nos 1.367/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, 
1.928/2001, do Deputado Geraldo Rezende, 1.942/2002, do Deputado 
Agostinho da Silveira, 1.943 e 1.991/2002, do Deputado Antônio Júlio, 
1.946/2002, do Deputado Ermano Batista, 1.954/2002, do Deputado 
João Leite, 1.960 e 1.961/2002, do Deputado Dilzon Melo, 1.963/2002, 
do Deputado Ivo José, 1.975/2002, do Deputado Alberto Bejani, 
1 .993/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, 1 .995/2002, do 
Deputado Bené Guedes, 1.996/2002, do Deputado José Milton, 1.989, 
2.015 e 2.016/2002, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e do 
Requerimento no 3.248/2002, da Comissão Especial da Prostituição 
Infantil; e de Transporte - aprovação, na 92• Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 1.151/2000, do Deputado Márcio Cunha, e 
1.837/2001, do Deputado Márcio Cunha (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.015/2000, 
de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Geraldo Rezende em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 1 .853/2001. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Discussão da indicação, feita pelo Governador do 

Estado, do nome da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva para integrar o 
Conselho Estadual de Educação (Mensagem n° 2.030/2001 ). A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas 
que o há para a continuação dos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, apenas para me orientar, 

gostaria de um esclarecimento: V. Exa. colocou em discussão um 
projeto, cujo o número não sei, ou se era um parecer sobre a 
indicação da Sra. Janete Gomes Barreto para integrar o Conselho 
Estadual de Educação. Gostaria que V. Exa. nos explicasse se 
encerrou a discussão, se foi colocado em votação. 
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quórum para a votação. 

O Deputado João Leite - Da indicação? 
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O Sr. Presidente - Exatamente, Deputado. Foi encerrada a 
discussão da indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da 
Sra. Janete Gomes Barreto Paiva para integrar o Conselho Estadual 
de Educação. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite em que 
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos 
do § 1°, transferi-la ao Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, 
galerias, como Deputado que vem ocupando a tribuna desta Casa, 
insistindo em matérias importantes sobre questões que envolvem a 
segurança pública de Minas Gerais, não poderíamos nos calar diante 
do episódio que ocorreu no BH Shopping, por volta das 10 horas da 
manhã, envolvendo a Polícia Civil e a Militar. 

Para sintonizar as idéias e os fatos, gostaria, inicialmente, de fazer a 
leitura do editorial do "Estado de Minas" de sábado, dia 20/4/2002, 
que diz o seguinte: (- Lê:) "Briga entre as duas polícias. Foi 
simplesmente contristador o espetáculo protagonizado ontem por 
elementos das Polícias Civil e Militar. O que não podia sair da linha de 
simples Boletim de Ocorrência - BO - desrespeito a normas de trânsito 
ou discussão acalorada/desrespeitosa entre uma cidadã e policiais -
quase transformou-se numa tragédia. Simples de explicar: a esposa 
de um Delegado-Corregedor aposentado estava no pátio de um 
'shopping', em seu veículo, alegando que fora 'fechada' por uma 
viatura da PM que ali chegava. Um policial aproximou-se, e, segundo 
declarou, a motorista passou a hostilizar os militares, a quem 
chamava de 'burros'. Além de se negar a mostrar seus documentos, a 
mulher ligou para o marido, que acionou ex-companheiros da Polícia 
Civil. O pior veio depois: lá chegando, o Delegado Cláudio Utsch, da 
Delegacia de Furtos e Roubos, não teve serenidade para resolver a 
pendenga, dizendo para quem quisesse ouvir: 'Se eles - PM - querem 
guerra, vão ter'. 
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O mais estranho é que em poucos minutos chegaram mais de 

dez viaturas da Polícia Civil, formando-se tremenda confusão em 
torno de um caso banal. O desentendimento confirma a inexplicável 
rivalidade entre as duas polícias, o que tem feito da Capital mineira 
um campo aberto para a bandidagem. Não se justifica que no 
momento em que o Congresso Nacional discute a fusão das duas 
corporações ... ", ou seja, a fusão das Polícias Civil e Militar," ... - projeto 
que faz parte do Plano Nacional de Segurança-, perca-se tanto tempo 
e uso inadequado de equipamentos e elevado número de policiais 
para nada. 

A missão primordial de uma polícia democrática é a defesa das 
garantias e direitos individuais, sem quaisquer restrições ou 
privilégios. Há centenas de homicídios, assaltos, latrocínios, estupros 
e desaparecimento de pessoas não apurados em Belo Horizonte, o 
que demonstra a ineficiência do aparelho policial. Não se pode 
conviver com policiais truculentos que agem fora do padrão legal. 
Quem autorizou a movimentação das duas corporações, como se 
houvesse uma revolução na cidade? O que têm a dizer o Comandante 
da Polícia Militar, o Secretário da Segurança Pública e o Governador 
do Estado?" 

Também gostaria, nesta fala, de destacar a matéria do jornal "Hoje 
em Dia" do dia 23/4/2002, ou seja, da última terça-feira, que destaca 
as falas do Delegado Claúdio Utsch. (- Lê:) 

"Eles não respeitam. Eles não têm leis, não respeitam ninguém, não 
respeitam nada. Então, a violência deles gera violência. Então é o 
seguinte: 'Guerra é guerra'. 

Todas as vezes que agirem com violência nós vamos responder à 
violência deles. Nós não temos medo deles. Nós não vamos afinar de 
forma alguma para eles. 

Che Guevara disse que a farda modela o corpo, porém atrofia a 
mente. Então, a nossa mente é muito superior à deles. A nossa 
capacidade, nosso conhecimento jurídico é muito superior.". 

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, não podemos admitir que 
esse seja um posicionamento da Polícia Civil. Estarei nesta tribuna, 
repudiando aqueles que vêm colocar isso dessa forma, porque não se 
trata de um pensamento da Polícia Civil. Após o episódio, conversei 
com os Drs. José Antônio de Morais, Secretário-Adjunto, e Oto, Chefe 



920 
do DETRAN-MG, também Delegado de Polícia, com outros 
Delegados de Polícia, com policiais civis, Detetives, Carcereiros e 
Escrivãs. Na data de ontem, coincidentemente, recebi, em meu 
gabinete, um Soldado do 1° Batalhão, casado com uma Escrivã da 
Polícia Civil, lotada na METROPOL. 

Portanto, não podemos sequer admitir a hipótese de que a Polícia 
Civil tenha adotado esse tipo de comportamento. Infelizmente, tivemos 
postura incoerente por parte do Delegado Cláudio Utsch. 
Repudiamos, diante desta tribuna, não a Polícia Civil, mas a postura 
adotada pelo Delegado Cláudio Utsch. A Polícia Civil tem bons 
profissionais, competentes e sérios, que congregam esse quadro, 
fazem investigação séria e combatem o crime ao lado da PM. 

Durante os 15 anos em que servi à Polícia Militar, no batalhão da 
ROTAM, tive oportunidade de, por várias vezes, estar junto com a 
Polícia Civil, buscando soluções e fazendo integração, mesmo que 
fosse informal, com os policiais da Furtos e Roubos, da Divisão de 
Tóxicos e da Falsificação e Defraudações da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

Não há que se questionar a postura das instituições Polícias Civil e 
Militar. Repudiamos essa fala de que a Polícia Civil declara guerra à 
PM e que a farda modela o corpo e atrofia o cérebro. Primeiro, 
gostaria de dizer que parece que o Dr. Cláudio Utsch precisa 
conhecer um pouco mais a biografia do Che Guevara, porque, caso 
não saiba, o Gue Guevara, um revolucionário, também usou farda por 
muito tempo e contribuiu para que Fidel Castro, que até hoje ainda 
usa farda, chegasse ao poder. 

Portanto, essa declaração do Delegado deve ter sido feita num 
momento de desespero e de extrema inabilidade. Certamente, essa 
declaração refletiu profundamente dentro da Polícia Militar. Agora o 
jornal traz a notícia de que o Delegado foi afastado da Delegacia de 
Furtos e Roubos e que a Corregedoria da Polícia Civil, através de seu 
Corregedor, por ordem de seu Secretário, está apurando os fatos. 

Quero deixar bem claro que não concordo com o fato, quer seja de a 
Polícia Militar deslocar 1 O ou 15 viaturas para atitudes como essa, 
quer seja de a Polícia Civil fazer o mesmo. Recebi vários "e-mails" e 
telefonemas de policiais civis, Detetives e Delegados, que disseram 
que não compactuavam com a declaração do Delegado Cláudio 
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Utsch, que não representaria a vontade e o pensamento da Polícia 
Civil. 

Tenho o seguinte posicionamento: se precisamos declarar guerra, 
ela deve ser declarada contra o crime organizado, que vem crescendo 
a cada dia, e contra o tráfico de drogas, que vem invadindo as nossas 
escolas, cooptando jovens e destruindo a família mineira. Eu, 
juntamente com a Deputada Elaine Matozinhos, que já foi Delegada-
Geral de Polícia, tenho buscado discutir sobre propostas de emenda à 
Constituição, no intuito de buscar o melhor para a segurança pública e 
a integração do aparelho policial, para que a prestação do serviço de 
segurança pública seja de qualidade. Portanto, não admitimos esse 
comportamento. No último final de semana estive visitando os 
Municípios de São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Patos de Minas e 
Coromandel. No contato que tive com PMs nesses locais, pude 
observar que estavam indignados. Como esse Delegado poderá ser 
designado para trabalhar em uma delegacia e ter contato novamente 
com a PM? Como fica esse posicionamento? Como vamos tentar 
costurar solução viável para isso? 

Hoje, por volta de 11 horas da manhã, juntamente com o Ministério 
Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Secretaria da 
Justiça, as Polícias Militar e Civil e os Deputados Anderson Adauto, 
Cabo Morais, Elaine Matozinhos, Eduardo Brandão e Edson Rezende, 
apresentamos proposta amplamente discutida no sentido de tentar 
buscar verdadeiramente a melhoria da segurança pública de Minas 
Gerais. 

Não gostamos, estamos insatisfeitos e gostaríamos muito de obter, 
por parte do Secretário Márcio Domingues, atual Secretário da 
Segurança Pública, e por parte do Corregedor da Polícia Civil uma 
postura enérgica, no sentido de se apurar, dentro da legitimidade, 
dentro do que prevê a Lei Orgânica da Polícia Civil, se 
verdadeiramente as palavras ditas pelo Delegado Cláudio Utsch 
representam a fala da instituição Polícia Civil, se realmente tinha 
autorização para tal e se essa posição não feriu os princípios éticos e 
disciplinares da Polícia Civil. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Sargento 
Rodrigues, quero parabenizá-lo por seu pronunciamento e lamentar os 
fatos ocorridos num momento em que, não só em Minas Gerais, mas 
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em todo o País, busca-se a un1ao das polícias, visando ao 
benefício maior da sociedade. Presenciamos fatos como esse, que 
nos deixam entristecidos, e torcemos para que episódios semelhantes 
não se repitam. Precisamos nos unir, dar as mãos, buscar melhores 
condições de trabalho para os policiais, sejam da Polícia Civil ou da 
Militar, e harmonizá-los, para que juntos possam somar esforços e 
combater o bom combate, contra o crime, como V. Exa. tão bem se 
pronunciou, em toda sua maneira de atuação. Aí, sim, vamos ter uma 
polícia direcionada para a defesa do cidadão. Parabéns a V. Exa. Que 
esses policiais tenham mais juízo, que não se agridam e não se 
desunam, porque isso não leva a nada. Precisamos de muita união, 
porque os bandidos estão se unindo muito mais e dando exemplos 
efetivos de ações criminosas no Estado. Parabéns a V. Exa., e queira 
Deus que fatos como esse não se repitam em nenhuma instituição, 
muito menos entre as Polícias Civil e Militar. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço-lhe o aparte, Deputado 
Doutor Viana. Não podemos compactuar com esse posicionamento e 
postura que causou mal-estar muito grande não só dentro da Polícia 
Militar, como também dentro da Polícia Civil, tendo várias pessoas se 
manifestado contra. Quero repetir em tom de voz alta e clara: não 
concordo com o comportamento, quer da Polícia Militar, quer da 
Polícia Civil, quando fazem um deslocamento de 10, 15 viaturas, para 
uma ocorrência simples, para um boletim de ocorrência que poderia 
ser encerrado no local. Infelizmente, faltou ao Delegado Cláudio Utsch 
postura de magistrado, de autoridade de Polícia Judiciária. Poderia 
chegar ao local e dizer que se tratava de situação simples de 
desentendimento entre a PM e a esposa de um ex-Delegado, que, 
aliás, inclusive era Corregedor da Polícia Civil, o Delegado França 
Tavares. Portanto, faltou ao Delegado Cláudio Utsch um equilíbrio 
maior de quem está de fora, de quem não está envolvido diretamente 
com o problema. Deveria ter chegado e dito que era ocorrência de 
trânsito simples, e não haveria necessidade de dez viaturas. Por quê? 
Quem paga essa conta? Quem paga a conta do deslocamento, do 
gasto com combustível? A própria Deputada Maria Olívia, que estava 
passando pelo BH Shopping, disse ter ficado assustada com a 
situação, por volta das 9h50min, quando viu aquela grande 
aglomeração de viaturas. Ela se interrogou: "Será que houve assalto a 
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carro-forte, devido à proximidade do horário bancário?". Mas era 
simplesmente uma ocorrência de trânsito. Mais do que nunca, a 
sociedade mineira e o povo brasileiro devem entender que esposa de 
Deputado, Desembargador, Coronel, Delegado, General, não tem foro 
privilegiado. As autoridades têm de cumprir a lei e dar o exemplo. Não 
admito que minha esposa, na condução de um veículo, venha a 
destratar um policial militar ou civil. Temos um ordenamento jurídico 
que deve ser cumprido. Caso contrário, a lei tem de ser cumprida com 
serenidade, tranqüilidade, com justiça. Mas devemos obediência a 
uma legislação, e os funcionários públicos têm de dar esse exemplo. 
Não podemos deixar que prevaleça o título de doutor ou o bom 
posicionamento no estrato social. Aqui deixo aquela frase - já de 
muitos conhecida - de nosso querido Fernando Pessoa: "Tudo vale a 
pena, quando a alma não é pequena". Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine 
Matozinhos solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 
minutos. Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, esperamos que as coisas sejam 
postas nos seus devidos lugares no que se refere ao incidente 
ocorrido entre a Polícia Civil e a Militar, na última sexta-feira. Tenho a 
certeza de que a cúpula da Polícia Civil, o Sr. Secretário da 
Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, e todo o Conselho 
Superior de Polícia, não têm dúvidas de que o incidente foi um fato 
isolado, tanto que os chefes das duas instituições divulgaram nota à 
imprensa ratificando o que acabei de afirmar. Mas quero também dizer 
que a imprensa deu a esse fato um volume, uma intensidade muito 
maior que a devida, dizendo que a Polícia Civil declarou guerra à 
Polícia Militar, quando isso não houve. Nosso Delegado esteve no 
local, dizendo, num momento de emoção: "Se quiser guerra, teremos 
guerra!". Ele não declarou guerra obviamente, o que já está sendo 
objeto de apuração pela Corregedoria de Polícia. Mas esses fatos 
isolados, ocorridos ao longo da história, são realmente históricos. 
Quando se fala numa ocorrência, no BH Shopping, apresentando-a 
como uma simples ocorrência de trânsito, por que não foi resolvida 
pelos nossos companheiros da Polícia Militar com um boletim de 
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ocorrência no próprio local? Mas quiseram, sim, após saber que se 
tratava de mulher de um Delegado-Geral de Polícia, nosso ex-
Corregedor, ameaçar conduzi-la para a delegacia. Nós, Deputado 
Sargento Rodrigues, não queremos espaço privilegiado, mas não 
podemos permitir que as coisas ocorram como ocorreram naquele 
local. 

Essa senhora estava num carro que tinha placa. Por que a Polícia 
Militar não fez o registro de ocorrência, encaminhando para o setor 
competente? Por que ameaçar levar essa senhora para uma 
delegacia de polícia? E, quando se fala aqui que não havia 
necessidade de estarem lá 15 viaturas da Polícia Civil e várias da 
Polícia Militar, quero lembrar que, se talvez o nosso Detetive Sílvio, 
quando foi abordado de forma violenta e truculenta pelos nossos 
companheiros da Polícia Militar, tivesse tido tempo de chamar os 
companheiros da Polícia Civil, ele não teria sido assassinado de forma 
brutal, como o foi no Bairro Jardim América. Quero dizer, para repor a 
verdade dos fatos, que hoje, quando a TV Alterosa fez a matéria, ela 
mostrou um Detetive que foi agredido, teve suas roupas rasgadas e foi 
algemado pela Polícia Militar. Assim também ocorreu com um 
Carcereiro no centro da cidade, assim foi no Norte de Minas. O que 
está havendo com os nossos companheiros, policiais militares, para 
que tratem dessa forma, com essas abordagens, os companheiros da 
Polícia Civil? O que está havendo com essa instituição, que tem o 
poder de estar em todos os espaços, como nesta Casa, no Palácio, na 
Prefeitura de Belo Horizonte, que conseguiu um bom espaço na 
imprensa, e que, a todo o momento a imprensa quer mostrar como a 
grande responsável por tudo isso que está aí? Não queremos 
fomentar nenhuma discórdia entre as duas instituições. Se estamos 
buscando uma segurança pública de qualidade para a nossa 
sociedade, como não querermos a segurança entre as duas 
instituições? 

Hoje, eu não tinha o objetivo de subir a esta tribuna para fazer a 
defesa da nossa Polícia Civil. Quero dizer que entendo que as 
lideranças que estão à frente das nossas instituições - e nós, 
Deputados que estamos na Casa, temos de servir de pacificadores -
têm de encontrar o caminho para que se possa fazer a segurança 
pública que desejamos. Sabemos que precisamos contar com a boa-
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vontade das duas instituições. E quem não quis, num primeiro 
momento, a unificação do Comando e a integração de órgãos, como 
as academias, os serviços de inteligências, as corregedorias e o 
serviço de informação, não foi a Polícia Civil. Estivemos aqui 
assinando a Proposta de Emenda à Constituição no 33, com absoluta 
concordância da instituição Polícia Civil. Sou aqui um instrumento da 
minha instituição. Quem não quis um comando único para que 
pudéssemos evitar esses conflitos foram os oficiais da Polícia Militar. 

Hoje, quando se busca, por meio de vários estudos, chegar afinal, à 
apresentação da proposta de emenda à Constituição, que substitui a 
de minha autoria, do Sargento Rodrigues e do Cabo Morais, peço a 
Deus que já tenhamos como fazer surgir um comando único, porque 
sabemos que os companheiros da Polícia Militar relutam em perder o 
"status" de Secretário de Estado, que se traduz no cargo de 
Comandante-Geral. 

Sargento Rodrigues, tenho o maior apreço e respeito pela Polícia 
Militar, mas temos de admitir aqui, em nome da verdade e da 
transparência, que a Polícia Civil tem sido abordada, na grande 
maioria das vezes, de forma truculenta. E digo mais: essa atitude da 
Polícia Militar para com a Polícia Civil é clara, nítida, transparente até 
na própria lei de organização básica que o Sr. Governador enviou a 
esta Casa, tirando atribuições da Polícia Civil e fugindo ao que 
determina a Constituição: policiamentos ostensivo e preventivo. Até 
nisso, quiseram nos atropelar, através dessa mensagem de lei 
encaminhada à Casa. E tivemos de ficar muito vigilantes, para estar 
defendendo os interesses da Polícia Civil. 

Estamos vendo, hoje, posições como a do Presidente da Associação 
dos Oficiais, dizendo que está processando, mas não sabemos, na 
realidade, em que isso está colaborando para que pacifiquemos 
membros das instituições, que são compostas de homens e mulheres 
sérias. Como V. Exa. já disse aqui, temos muitos policiais militares 
casados com policiais civis e vice-versa, ou seja, o relacionamento 
chega a esse grau de companheirismo, ocorrendo até na vida 
doméstica. 

Mas não podemos aqui, a bem da verdade, querer dizer que a 
Polícia Militar foi a grande vítima nesse contexto. Os nossos policiais 
militares erraram, e erraram muito, como erraram no Bairro Jardim 



926 
América, em Montes Claros e no caso do Detetive e do Carcereiro 
no centro da cidade. O policial civil - e V. Exa. viu, já que deve ter 
acompanhado o caso, uma vez que fez parte da matéria - mostrou a 
carteira de policial e, mesmo assim, teve sua roupa rasgada pelos 
companheiros da Polícia Militar. 

Esses poucos elementos, que estão aí buscando confronto, têm 
produzido esse mal-estar. E sabemos que notícia de segurança é o 
grande furo da imprensa. Sabemos o que faz vender jornais. Assim, 
busca-se hoje dar a esse fato isolado uma conotação muito maior do 
que, na realidade, merece. O Delegado realmente disse isso, mas 
nem a imprensa veiculou nem V. Exa. disse na tribuna que o policial 
militar disse, alto e bom som, que não podia apresentar testemunhas, 
porque a Polícia Civil as mata. Esse policial militar tem como provar 
essa afirmação? De onde a tirou? A notícia não está sendo veiculada 
da forma como deveria. Está sendo veiculada uma frase de um 
Delegado, de forma condicional. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Alegro-me em aparteá-la e 
parabenizá-la pelo pronunciamento; volto a dizer da importância que 
todos temos. A Assembléia funciona como o diapasão, é a casa do 
equilíbrio. Assim, precisamos urgentemente buscar o caminho para a 
integração das polícias. Ao invés de ter alguns membros das duas 
instituições, às vezes, degladiando-se, deveríamos ter uma polícia 
única, em um futuro próximo, harmonicamente trabalhando para o 
benefício da sociedade. 

Houve um erro. Não cabe chegar outro policial e dizer que vamos 
processar, porque, para ele, mandamos um recado. "Quem não tem 
pecado atire a primeira pedra". Trata-se de um momento de reflexão e 
de amadurecimento das pessoas e dos membros das duas 
instituições, para trabalharem de uma maneira desarmada 
espiritualmente, armando-se contra o crime organizado, que está 
assustando e tirando a segurança dos cidadãos, e é obrigação das 
polícias ajudar a mantê-la. Obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Obrigada, Deputado Doutor Viana. 
Não tenha dúvida de que a Polícia Civil caminha nesse sentido. 

Registro a minha surpresa, o meu desencanto e a minha indignação 
com relação ao Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, que, 
de forma precipitada, deu uma entrevista, a que assisti, porque senão 
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duvidaria, propondo uma pun1çao para o nosso Delegado. Não 
precisa propor, porque esta Casa, na realidade, a todo o momento, 
desde a CPI do Narcotráfico, a tantos outros encaminhamentos, 
buscou sempre apontar a Polícia Civil, chegando ao cúmulo de dizer 
que 60% da nossa instituição é de banda podre. Isso não corresponde 
à verdade. 

Sr. Presidente e parlamentares desta Casa, a nossa Corregedoria é 
séria e prima sempre pela transparência. Não precisa vir pedir 
punição, porque, se ele tiver de ser punido, será, independentemente 
de qualquer imagem que, às vezes, desejam dar à Polícia Civil. A 
polícia de Minas é a melhor do Brasil. Ela é tão competente, que tem 
policiais que vieram do Amapá ao Rio Grande do Sul para estar em 
nossas academias e delegacias, trazendo e levando experiências e as 
nossas orientações. 

Fiz essa exposição, para que os Deputados desta Casa, os 
telespectadores da TV Assembléia e todos nós tenhamos a verdadeira 
notícia dos fatos, a fim de que não haja uma instituição na posição de 
vítima, e outra recebendo todas as pedras. Não desejamos e, 
sobretudo, não merecemos isso. Com a palavra, pela ordem, o 
Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Farei apenas dois 
pontuais esclarecimentos. Cumprimento a Deputada Elaine 
Matozinhos por quase toda a sua fala, pois buscou trilhar o caminho 
da serenidade, já que esse é o nosso dever, como Deputados 
Estaduais e representantes de segmentos da segurança pública, mas 
não poderia deixar de falar sobre dois pontos. 

Um deles é com relação ao episódio da morte do policial no Jardim 
América. A Deputada pode verificar que, no próprio laudo médico 
expedido pela Medicina Legal da Polícia Civil, foi constatado que não 
havia nenhum hematoma. A queda que sofreu foi um acidente. Ele 
não foi metralhado, morto e executado. O policial bateu com a cabeça 
no chão, e há testemunhas disso. Além disso, ele está envolvido em 
outros crimes, apurados no mesmo inquérito. A própria Corregedoria 
sabe disso. 

O segundo ponto refere-se ao Detetive que foi abordado há poucos 
dias, no Centro da cidade. Imediatamente, quando a imprensa 
divulgou as imagens pela televisão, vários policiais ligaram para meu 
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gabinete, aconselhando-me a não me envolver nessa questão. 
Estas palavras são de Detetives e de policiais civis. "Esse cidadão que 
resistiu à identificação estava envolvido com papeiros." Trata-se de 
uma modalidade de delito em que um cidadão põe um caixote no 
Centro da cidade com três conchinhas e fica passando uma bolinha 
para um lado e para o outro. 

A Dra. Elaine também conhece esse tipo de atividade ilícita. No 
momento da abordagem, ele não gostou, resistiu e, no intuito de 
identificá-lo, acabou causando hematomas no Detetive. Infelizmente, 
segundo os policiais civis que ligaram imediatamente para o gabinete, 
esse Detetive estava envolvido com a prática de delito no Centro da 
cidade. Portanto, quanto a esses dois episódios, houve um confronto, 
um atrito, desdobramentos desagradáveis, mas, é óbvio, temos de 
estar também fazendo esse contraponto. 

Para encerrar, nada justifica a postura adotada pelo Delegado 
Cláudio Utsch. Repito, a posição desse Delegado foi impensada, 
incoerente, inconseqüente. Causou grande mal-estar nas Polícias Civil 
e Militar. Sei que esse não é, absolutamente, o pensamento 
institucional. Cumprimento o Dr. José Antônio Morais, Delegado 
Adjunto, Secretário da Segurança Pública, homem honrado, honesto, 
íntegro, que sempre se postou muito firme nessas situações. Tenho 
certeza de que a Polícia Civil, a sua direção, o seu Secretário não 
titubearão nas decisões que tiverem de ser tomadas. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Mais uma vez, estamos vendo o 
Deputado Sargento Rodrigues fazendo pronunciamento em defesa da 
sua instituição, mas quero lembrar que o Detetive Sílvio, irmão do 
Inspetor Celso, não morreu metralhado, morreu devido a uma 
coronhada na cabeça, desferida por policiais militares. 

Da mesma forma que se falou na indignação dos Policiais Militares, 
temos a indignação dos Policiais Civis. E digo mais. Se o nosso 
Detetive estava na rua praticando qualquer ato infracional e se 
identificou como Detetive, o que os nossos co-irmãos da Polícia Militar 
teriam de fazer era chamar um Delegado de Polícia, alguém da Polícia 
Civil, para que o autuasse em flagrante. Mas não fizeram isso, não 
chamaram o Delegado de plantão e foram agredindo o policial. 

O que quero registrar é que não há interesse da Polícia Civil em ter 
em seus quadros pessoas infratoras. Para isso a nossa Corregedoria 
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está aí e funcionando muito bem. Por que os companheiros da 
Polícia Militar não chamaram um Delegado de Polícia, a fim de 
resolver a questão na hora, como a Polícia Civil faz a cada momento 
em que tem problema com a Polícia Militar? No meu plantão, 
inúmeras vezes, tivemos atritos com a Polícia Militar e chamávamos 
um oficial para que fosse resolver a questão no local. Não é 
algemando, não é rasgando roupa de policial que se vai achar que a 
conduta é legítima, sob a alegação de que estava praticando ato 
ilícito. 

Quero dizer, também, da minha surpresa pelo fato de tantos policiais 
civis estarem ligando para o gabinete do Deputado Sargento 
Rodrigues, quando a Polícia Civil tem representante nesta Casa. Da 
mesma forma que o Deputado Sargento Rodrigues recebe apoio de 
alguns policiais civis que entendem que a conduta seria essa, temos 
recebido dezenas e dezenas de telefonemas manifestando, também, 
indignação. E a nossa missão - minha, do Dr. Nísio, que é Delegado-
Geral de Polícia e está no gabinete, e de toda a minha equipe - é 
pacificar os ânimos. Não queremos colocar lenha na fogueira. Isso 
está tomando uma proporção muito maior do que deveria, mas o que 
não vou permitir nesta Casa é que os fatos que se referem à Polícia 
Civil sejam distorcidos, como se, a cada momento, fosse a nossa 
instituição responsável por esses atos que estão aí. Não queremos 
isso. O Sr. Secretário não quer, eu não quero, ninguém quer, mas daí, 
depois de ter acontecido, que tudo venha para os ombros da Polícia 
Civil, enquanto estiver aqui, não vamos permitir. Muito obrigada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

verificar, não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito-lhe 
que encerre a reunião, por falta de número regimental. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 



ATA DA 87• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

930 

Às quinze horas e onze minutos do dia dezesseis de abril de dois mil 
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José 
Milton, Fábio Avelar e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Com a palavra, o Deputado Miguel Martini apresenta requerimento em 
que solicita seja retirado da pauta o Projeto de Lei n° 1.337/2000, o 
qual é aprovado pela Comissão. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos do Deputado Miguel Martini, em que solicita 
seja realizada reunião, com os convidados que menciona, para 
subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n° 1.337/2000; e do 
Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja realizada reunião, com 
representantes dos órgãos que menciona, para debater a situação da 
pesca amadora e profissional do nosso Estado. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen. 

ATA DA 268 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz 
e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Ivo José. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara aberta a reunião e, com 
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base no art. 120, inciso 111, do Regimento Interno, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, a transferência do 
escritório regional da CEMIG de lpatinga para Governador Valadares. 
O Presidente lê ofício do Dr. Tarcísio Andrade Neves, 
Superintendente de Relacionamento Comercial da CEMIG, 
justificando sua ausência na reunião. A seguir, registra a presença dos 
seguintes convidados, a quem convida a tomar assento à mesa: 
Vinicius Varela de Souza, Vice-Prefeito Municipal de lpatinga; Robson 
Gomes da Silva, Eli Rodrigues, Benigno Leite Filho, Vereadores à 
Câmara Municipal de lpatinga; Sr. Marcelo Correia Moura Batista, 
representante do SINDIELETRO. Com a palavra, o Deputado Ivo 
José, autor do requerimento que motivou a reunião, tece suas 
considerações iniciais. A seguir, o Deputado Djalma Diniz passa a 
palavra aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos 
demais presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Luiz Menezes -

Pastor George. 

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

1.815/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em exame é de autoria do Deputado Fábio Avelar e 

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Obra Unida à 
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte 
Nova. 

Após a matéria haver sido publicada em 11/10/2001, foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete 
examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, 
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constitucionais e legais, segundo estabelece o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

n° 1.815/2001 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, enumeradas no seu art. 1°, quais sejam ter a entidade 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos 
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Observamos, no caso, o pleno atendimento às exigências legais, 
pelo exame dos documentos que foram anexados aos autos do 
processo. Ponderamos, também, que a entidade não remunera os 
membros de sua diretoria, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, bonificação ou vantagem. Ademais, sendo ela extinta, 
seus bens serão destinados a outra entidade congênere, com 
personalidade jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social, o que confirma a disposição dos associados de 
manter uma instituição cujo objetivo é servir desinteressadamente à 
coletividade, conforme estatuído no comando legal. 

Não vislumbramos óbice à tramitação da matéria na Casa. Estamos, 
porém, modificando o art. 1 o do projeto para tornar correto o nome da 
associação. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.815/2001, com 
a Emenda no 1, apresentada a seguir. 

EMENDAW1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública A Obra Unida à 

Sociedade de São Vicente de Paulo de Ponte Nova, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.959/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

O Projeto de Lei n° 1 .959/2002, do Deputado Bené Guedes, objetiva 
declarar de utilidade pública a Liga Esportiva Leopoldinense, com 
sede no Município de Leopoldina. 

Após ser publicada, em 23/2/2002, a proposição foi encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar 
da matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

no 1.959/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972/98, 
de 27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas. Particularmente, o art. 5° do estatuto da referida entidade -
conforme alteração consignada em ata - prevê a não-distribuição de 
lucros ou dividendos a dirigentes, conselheiros e associados, 
enquanto o parágrafo único do art. 42 estabelece que, dissolvida a 
Liga, seu patrimônio será destinado a entidade congênere, 
juridicamente constituída. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1 .959/2002 com a Emenda n° 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDAW1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Liga Esportiva 

Leopoldinense- LEL -, com sede no Município de Leopoldina.". 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

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

2.019/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.019/2002, do Deputado Ivo José, visa declarar 

de utilidade pública a Comunidade Espírita Joanna de Ângelis - CEJA 
-, com sede no Município de lpatinga. 

Publicada em 14/3/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
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esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação está em funcionamento há mais de dois anos, é pessoa 
jurídica e tem diretoria composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Verificamos, inclusive, no art. r do estatuto da Comunidade que 
"nenhum cargo da junta deliberativa, da diretoria executiva e dos 
departamentos será remunerado", enquanto seu art. 1 O estabelece 
que, no caso de dissolução, seus bens serão doados a uma entidade 
congênere. Dessa forma, fica patente o seu compromisso de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.019/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

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

2.023/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.023/2002, do Deputado Márcio Kangussu, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Joaíma, com sede nesse município. 

Após ser publicada, em 15/3/2002, a proposição foi encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar 
da matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

no 2.023/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
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normas. Ademais, o § 2° do art. 11 do estatuto da referida entidade 
prevê que o exercicio das funções de membros do conselho de 
administração, do conselho fiscal e da diretoria executiva não pode 
ser remunerado, enquanto o art. 33, no seu parágrafo único, 
estabelece que as receitas e o patrimônio social, em caso de 
dissolução da APAE, reverterão, pela ordem, em benefício de 
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social ou de uma entidade pública com sede e atividade 
no País. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.023/2002 na forma originalmente 
formulada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

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

2.031/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei no 

2.031/2002 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Grupo 
Folclórico Marujada de Nossa Senhora do Rosário do Serro -
Marujada do Serro, com sede nesse município. 

Após ser publicada em 21/3/2002, a proposição foi encaminhada a 
esta Comissão, a que compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

n° 2.031/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos que o parágrafo único 
do art. 17 do estatuto prevê que, "no caso de ser dissolvida a 
instituição, todo o seu patrimônio será doado a uma entidade 
filantrópica do Serro ou a outra congênere" e, no art. 30, que nenhum 
membro da diretoria e do conselho fiscal poderá receber 
remuneração, nem serão distribuídos lucros, dividendos, bonificações 
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ou vantagens, a qualquer título, aos seus participantes, 
mantenedores ou colaboradores. 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.031/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.033/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei n° 2.033/2002, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Escolar de Pais da Região Nordeste, com sede no 
Município de Divinópolis. 

Publicada em 21/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela Associação interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. Além do mais, e a bem 
do interesse público, constatamos que o art. 16 do estatuto da 
entidade prevê que nenhum Diretor, Conselheiro, instituidor ou sócio 
serão remunerados, enquanto o art. 19 determina que, em caso de 
sua extinção, o patrimônio será destinado a entidade congênere, 
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.033/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 



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

2.034/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei ora analisado 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Alvorada, com sede no Município de Divinópolis. 

Publicada em 21/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de 

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos ocupados. 

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei no 12.972, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 28 
do seu estatuto prevê que nenhum cargo do seu pessoal poderá ser 
remunerado e que o art. 32 determina que, no caso da dissolução da 
entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra entidade 
congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.034/2002 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

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

2.035/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.035/2002, de autoria do Deputado João Leite, 

objetiva declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Divinópolis, com sede no mesmo município. 
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Publicado no "Diário do Legislativo", em 21/3/2002, vem o projeto 

a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
art. 46 do estatuto da entidade veda, a que titulo for, direta ou 
indiretamente, qualquer forma ou modalidade de remuneração a seus 
sócios-diretores, Presidente e Vice-Presidentes e que o art. 52 
estabelece que, em caso de dissolução da entidade, o seu patrimônio 
será doado a entidade filantrópica constituída e localizada no 
Município de Divinópolis. 

Se, por um lado, não é vislumbrado óbice à aprovação do projeto, 
por outro, cabe-nos apresentar-lhe emenda com o fim de fazer constar 
no texto de seu art. 1° a sigla CDUDiv., que integra a denominação 
oficial da entidade em referência. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.035/2002 com a Emenda no 1, 
a seguir formalizada. 

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

Lojistas de Divinópolis- CDUDiv. -,com sede no mesmo município.". 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

2.036/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.036/2002, de autoria do Deputado João Leite, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro São Judas, com sede no Município de Divinópolis. 
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Publicado em 21/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para 

exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
art. 15 do estatuto da referida Associação prevê que nenhum cargo do 
seu pessoal poderá ser remunerado. E o art. 31 estabelece que, 
sendo ela extinta, seu patrimônio reverterá a uma entidade congênere, 
razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.036/2002 
com a Emenda n° 1, redigida a seguir. 

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

Moradores do Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de 
Divinópolis". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aírton Vilela, relator - Sebastião 

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

2.037/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro Getúlio Vargas - ACBGV -, com sede no Município de Pedra 
Azul. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 21/3/2002, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão, a que compete proceder ao exame 



preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 

940 

Observada a documentação juntada aos autos do processo, 
verificamos que a entidade postulante do título declaratório comprovou 
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois 
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo 
exercício dos seus cargos. Demonstra, ainda, que serve 
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 3°, parágrafo único, do 
seu estatuto, traz o compromisso de que todos os cargos da diretoria 
e do conselho fiscal serão exercidos gratuitamente, sendo-lhes 
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagens pelos serviços que prestam à Associação. E o art. 19 
estabelece que, no caso da extinção da entidade, o patrimônio será 
destinado a instituição congênere com inscrição e funcionamento 
regular. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa; estamos, porém, acrescentando ao 
art. 1 o do projeto de lei em causa o nome da sede da Associação, 
motivo pelo qual se faz necessário emendá-lo. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n. 0 2.037/2002 
com a Emenda no 1 , redigida a seguir. 

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

Comunitária do Bairro Getúlio Vargas - ACBGV com sede no 
Município de Pedra Azul.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião 

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

2.039/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 

exame visa a declarar de utilidade pública a Guarda Mirim de Coronel 
Fabriciano, com sede no Município de Coronel Fabriciano. 

Após ser publicada em 21/3/2002, a proposição foi encaminhada a 
esta Comissão, a que compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Observando a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade postulante do título declaratório 
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas que não 
recebem remuneração para o exercício dos seus cargos. Demonstra, 
ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, pois o art. 6°, § 
2°, do seu estatuto traz o compromisso de que ela não remunerará os 
membros da diretoria e do conselho fiscal, sendo-lhes ainda vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificações ou 
vantagens. E o art. 12 estabelece que, no caso de sua extinção, os 
seus pertences e bens serão confiados a uma instituição congênere, 
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. Estamos, entretanto, modificando o 
art. 1 o do projeto de lei em causa para tornar correto o nome da 
entidade. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.039/2002 
com a Emenda no 1, redigida a seguir. 

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

Coronel Fabriciano- GMCel -,com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião 

Costa - Agostinho Silveira. 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.040/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Rêmolo 
Aloise, objetiva declarar de utilidade pública a Creche Nossa Senhora 
dos Milagres, com sede no Município de Monte Santo de Minas. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 21/3/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. 
Verificamos, por sinal, que o art. 5° do estatuto da entidade prevê que 
nenhum dos membros da entidade a nenhum título, serão 
remunerados e que o art. 26 estabelece que, sendo dissolvida a 
Creche, todo o seu patrimônio, em bens móveis e imóveis, reverterá 
em favor de uma instituição congênere devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Serviço Social. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto de lei 
em tela. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.040/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 

2.041/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 2.041/2002, de autoria do Deputado Cristiano 

Canêdo, visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro do Planalto, com sede no Município de Muriaé. 
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Publicada em 22/3/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria 

a esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas 
funções, estando em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, no art. 17 do estatuto da Associação, que "nenhum 
membro da diretoria será remunerado pelo desempenho de suas 
funções e respectivas atribuições" e o seu art. 32 estabelece que, 
"extinta a sociedade, seus bens serão doados a uma instituição 
congênere", mostrando, dessa forma, o seu compromisso de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto de lei em 
causa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.041/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator- Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.044/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Projeto de Lei no 2.044/2002, o Deputado Edson 

Rezende pretende seja declarada de utilidade pública a Creche Nossa 
Senhora da Saúde - Pequeno Mundo , com sede no Município de São 
Lourenço. 

Publicada em 23/3/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais 

de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas idôneas que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Constatamos, pois, que a Creche atende ao disposto na Lei no 
12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de 
utilidade pública. Ademais, o art. 30 do estatuto da entidade prevê a 
não-remuneração de seus Diretores, conselheiros, instituidores ou 
sócios, pelas atividades desenvolvidas, e o art. 32 estabelece que, no 
caso de ser dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a 
uma instituição congênere juridicamente constituída, razão pela qual 
não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.044/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.054/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Henrique, a proposição em tela tem 

por escopo seja declarado de utilidade pública o Instituto de Cidadania 
dos Empregados do BDMG - INDEC -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e vem agora a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O auxílio a populações carentes, visando à melhoria de qualidade de 

vida e ao exercício da cidadania consciente, é a proposta do INDEC, 
expressa no art. 5° de seu estatuto. 

Para a consecução desse fim, o Instituto estabelece parcerias com 
as comunidades a serem beneficiadas, no intuito de apoiar a criação 
de escolas, asilos e creches, promove palestras educacionais, 
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trabalhos assistenciais de amparo à família, ao jovem e ao idoso e 
cursos profissionalizantes e desenvolve projetos socioculturais para 
atender às mais diversas necessidades da gente que protege. 

Não há dúvida, pois, de que a instituição se faz merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

2.054/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de abril de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.067/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.067/2002, do Deputado Djalma Diniz, objetiva 
declarar de utilidade pública o União Furquinhense Futebol Clube, 
com sede no Município de Mariana. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/4/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, 
inclusive, que o art. 38 do estatuto da entidade prevê que ela não 
distribuirá lucros, dividendos, bonificações ou parcelas de seu 
patrimônio nem concederá remuneração, vantagens ou benefícios a 
seus dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores, que 
exercerão suas funções gratuitamente. Ademais, o art. 34 estabelece 
que, em caso de dissolução, os bens deverão ser destinados a uma 
entidade congênere, legalmente constituída e localizada no município, 
razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 2.067/2002 na forma original. 
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Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Agostinho 

Silveira - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.07212002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei no 2.07212002 

visa declarar de utilidade pública a Associação Evangélica do Leste de 
Minas- ASSELEM -, com sede no Município de Manhuaçu. 

Publicada em 51412002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A declaração de utilidade pública objetivada pelo Projeto de Lei no 

2.07212002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
2717198, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam ter a entidade 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos 
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Observamos, no caso em questão, atendimento às exigências 
legais, pelo exame dos documentos que foram anexados aos autos do 
processo. Ponderamos, também, que a entidade tem disposição 
estatutária fazendo prever a não-remuneração dos membros de sua 
diretoria, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro ou 
vantagem proveniente da referida Associação (art. 34 do estatuto). 
Ademais, sendo ela extinta, seus bens serão destinados a outra 
entidade assistencial congênere (art. 33), confirmando, assim, a 
disposição dos associados de manter uma instituição cujo objetivo é o 
de servir desinteressadamente à coletividade, conforme o estatuído no 
comando legal. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.07212002 nos termos em que foi 
redigido. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Agostinho 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.076/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O Projeto de Lei no 2.076/2002, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, visa a declarar de utilidade pública o Centro Comunitário 
Santa Cruz - Cantinho da Sagrada Face de Jesus, com sede no 
Município de Carmo do Paranaíba. 

Publicada em 5/4/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme se verifica pelo exame dos documentos que compõem os 

autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercicio de suas funções, estando 
em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos que o art. 27 do estatuto da entidade estabelece que as 
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos seus 
sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento 
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o seu art. 
31 estabelece que, no caso de dissolução da entidade, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere 
pertencente à Igreja Católica, com personalidade jurídica, e que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Tais diretrizes 
atestam o seu compromisso de servir desinteressadamente à 
coletividade, de forma regular e duradoura. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à aprovação do projeto de lei em 
tela. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pelalegalidade do Projeto de Lei no 2.076/2002 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ailton 



Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.077/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei sob comento, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular 
Nossa Senhora do Carmo da Sociedade São Vicente de Paula, com 
sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Após ser publicada em 5/4/2002, a proposição foi encaminhada a 
esta Comissão, a que compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Observando a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade postulante do título declaratório 
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas não 
remuneradas pelos cargos que ocupam. Demonstra, ainda, que serve 
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 27 do seu estatuto traz 
o compromisso de que as atividades dos Diretores e Conselheiros, 
bem como dos membros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes 
vedado recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem, e o art. 29 estabelece que, no caso de sua extinção, o 
patrimônio será confiado a uma instituição congênere legalmente 
constituída e com registro no Conselho Nacional de Serviço Social. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa; estamos, porém, modificando o art. 
1 o do projeto para tornar correto o nome do Conselho. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.077/2002 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular 



Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paula 
de Carmo do Paranaíba- CPSSVP -,com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião 
Costa - Ermano Batista. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
2.079/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 2.079/2002, do Deputado Antônio Andrade, 
objetiva declarar de utilidade pública o Congado Nossa Senhora do 
Rosário, com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/4/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, 
inclusive, que o art. 22 do estatuto da entidade prevê que nenhum 
membro da diretoria será remunerado pelo desempenho de suas 
funções e atribuições, enquanto o art. 33 estabelece que, extinta a 
associação, seus bens serão destinados a uma entidade congênere, 
com sede e atividade no País, razão pela qual não vislumbramos 
óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 2.079/2002 com a Emenda n. 0 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Congado Nossa 

Senhora do Rosário de Carmo do Paranaíba, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 



Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator 
Agostinho Silveira - Aílton Vilela. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.081/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei ora 
analisado pretende dar nova redação ao art. 1 o da Lei no 13.773, de 
14/12/2000, que declara de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise e 
Práticas Institucionais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi publicada em 5/4/2002 e, a seguir, encaminhada a 
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verifica-se que o Núcleo atende a 
todas elas. Particularmente, o art. 2° do estatuto da referida entidade 
prevê a não-remuneração e não-distribuição de lucros aos membros 
de sua diretoria e associados, enquanto o art. 32 estabelece que, em 
caso de eventual extinção, seu patrimônio será revertido em benefício 
de uma instituição congênere, legalmente constituída. 

Conclusão 
Pelo aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.081/2002 na forma originária. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator 

Sebastião Costa - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.967/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei no 
1.967/2002 visa a instituir cotas para a população negra no acesso 
aos cargos e empregos públicos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 23/2/2002, a matéria foi 
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Direitos Humanos. Vem a esta Comissão 
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.967/2002 tem como objetivo reservar um 

percentual de cargos e empregos públicos para os negros nos 
concursos públicos estaduais. 

De fato, não apenas economicamente, mas também socialmente, os 
negros e pardos são vítimas de discriminação em nossa sociedade. 
Os dados do IBGE revelam que as taxas de escolaridade, renda e 
emprego referentes aos negros e pardos são inferiores àquelas que 
dizem respeito aos brancos. Daí o surgimento de propostas que visam 
a estabelecer mecanismos de redução dessas desigualdades, 
mediante, por exemplo, a reserva de vagas em universidades e em 
concursos públicos. Tais medidas são chamadas de ação afirmativa 
ou discriminação positiva. 

A matéria é controvertida, não encontrando consenso sequer entre 
os negros, como revela pesquisa realizada pelo Laboratório de 
Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
segundo a qual 49,6% dos universitários negros não concordam com 
a reserva de cotas para os de sua raça nas instituições de ensino 
superior. No Governo Federal, alguns Ministros instituíram exigência 
de reserva de vagas nos contratos de prestação de serviços, 
enquanto outros, como o Ministro da Educação, manifestaram-se 
contrários a tais medidas. 

A análise deste projeto de lei por esta Comissão não pode 
subestimar a complexidade da matéria, devendo contribuir para um 
debate profícuo ao trazer à baila diversas questões relevantes, 
embora pretenda responder apenas as de conteúdo jurídico-
constitucional. 

O respeito pela diferença racial é indispensável para dar densidade 
ao princípio do pluralismo e ao objetivo de promover o bem de todos 
sem preconceitos, mencionados no Título I da Constituição da 
República de 1988 - Dos Princípios Fundamentais. Contudo, 
historicamente, o tratamento dado às diferenças raciais materializou-
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se de duas formas equivocadas: a primeira reside em, 
reconhecendo tais diferenças, separar as pessoas para que elas 
convivam exclusivamente com os seus pares: bairro dos negros, 
bairro dos brancos, por exemplo. O marco de superação ocorreu nos 
Estados Unidos, com o caso "Brown versus Board of Education", de 
1954, no qual a Suprema Corte desse país considerou inconstitucional 
a segregação de estudantes negros nas escolas públicas (Luís 
Roberto Barroso, "O Direito Constitucional e a efetividade de suas 
normas". Renovar, 1993, p.48). A segunda forma é ignorar a 
diferença, como se tal atitude promovesse a igualdade entre as raças. 

A superação dessas formas de tratar a diferença racial inicia-se com 
medidas legais coercitivas, como, por exemplo, a tipificação de 
condutas resultantes do preconceito em virtude da cor das pessoas, 
pela Lei no 7.716, de 1989, que regulamenta o inciso XLII do art. 5° da 
Constituição da República. Atualmente, no rastro da experiência norte-
americana, além das medidas de caráter punitivo, vêm-se discutindo 
as ações afirmativas, que visam a estimular ou impor medidas que 
favoreçam determinada parcela da sociedade sujeita à discriminação. 

Nessa perspectiva, tramita no Senado Federal, desde 1999, o 
Projeto de Lei no 650, do Senador José Sarney, que visa a instituir 
vagas em universidades e concursos públicos para negros. A 
proposição recebeu, no dia 17 de abril deste ano, parecer pela 
constitucionalidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado. A medida já foi adotada na esfera administrativa, pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, que instituiu o Programa de 
Ações Afirmativas, reservando para negros e pardos um percentual de 
cargos em comissão e de postos de trabalho decorrentes de contratos 
administrativos para fornecimento de mão-de-obra. O próprio 
Supremo Tribunal Federal, seguindo o exemplo de órgãos do 
Executivo federal, estabeleceu uma cota de 20% de vagas para 
negros em concorrência para a contratação de serviços de jornalismo. 

Não se pode ignorar o risco de medidas dessa natureza 
desencadearem o efeito contrário ao pretendido. Se a pessoa 
ingressar no serviço público em virtude de uma reserva de vagas, 
poderá carregar pelo resto de sua vida profissional a pecha de que "só 
passou no concurso porque é negro", reforçando exatamente o que a 
lei pretendia combater: o preconceito racial. Vale aqui reproduzir as 
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palavras do educador Pablo Gentilli sobre o risco da reserva de 
cotas nas universidades públicas: "Um menino que vem trabalhando a 
possibilidade de permanecer no sistema educacional, quando entra, 
colocam na frente esse carimbo: 'entrou porque é burro, mas somos 
generosos'. Dois anos depois, ele abandona. Ou seja, na construção 
de sua identidade, isto é duríssimo, é uma violência simbólica que faz 
parte dessa política.". (Revista "Caros Amigos", edição de janeiro de 
2002.) 

Lembre-se, contudo, de que o benefício que se pretende instituir por 
meio deste projeto de lei não é um dever, mas um direito a que poderá 
o titular renunciar, submetendo-se ao concurso público em condições 
de igualdade com os demais concorrentes, que não se encontram 
protegidos pela regra. 

Contudo, o risco de a regra provocar preconceito em relação aos 
seus beneficiados não torna inconstitucionais as ações afirmativas, 
tais como a adotada pelo Supremo Tribunal Federal e por algumas 
instituições públicas de ensino superior ou a reserva de vagas nos 
partidos políticos para cada sexo, como instituída pela Lei no 9.504, de 
1997. 

É preciso, contudo, analisar cuidadosamente a adequação à 
Constituição de propostas que tenham por objetivo reservar, para 
membros de grupos minoritários, cotas de cargos e empregos 
públicos a serem preenchidos por meio de concurso, tendo em vista o 
disposto no inciso 11 do art. 37 da Carta Magna: 

"Art. 37- ................................................... . 
11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.". 

Será que as únicas restrições à aprovação em concurso público que 
se faculta ao legislador instituir no concurso público são aquelas 
associadas à complexidade e à natureza do cargo, como sugere a 
interpretação literal desse dispositivo? Ora, desde Carlos Maximiliano, 
com sua obra clássica "Hermenêutica e Aplicação do Direito", sabe-se 
que o intérprete não pode se limitar à literalidade dos dispositivos 
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legais, porque o ordenamento é um sistema normativo composto 
por regras e princípios. Cada dispositivo deve ser compreendido 
dentro desse sistema, levando-se em consideração, notadamente, os 
principias fundamentais da República, como, por exemplo, a redução 
das desigualdades e a promoção do bem de todos sem preconceitos 
de raça, mencionados no art. 3° da Constituição da República. 

Aliás, nessa perspectiva, o próprio constituinte originário instituiu 
uma ação afirmativa ao determinar a fixação de uma cota de cargos e 
empregos públicos reservada aos deficientes físicos, nos termos do 
inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, regulamentado 
pela Lei no 11.867, de 1995. É forçoso, pois, reconhecer a 
constitucionalidade da proposição. 

Reconhecida a constitucionalidade, não se pode deixar de apontar o 
aspecto mais complicado da matéria, que é a definição de quem é 
negro. Segundo o IBGE, a população brasileira é composta por 54% 
de brancos, 5,7% de pretos e 39,5% de pardos. É importante lembrar 
que o referido Instituto adota o critério da auto-identificação das 
pessoas. A palavra preto, para definição de raça, conforme adotado 
pelo IBGE, contém, em nossa sociedade, uma carga semântica 
negativa. Mas o conceito de negros inclui os pardos? A legislação do 
Estado de Rio de Janeiro reservou vagas nas instituições de ensino 
público federal a negros e pardos, distinção que nos parece 
adequada. Todavia, como definir quem é negro e quem é pardo? O 
projeto original segue o critério adotado pelo IBGE, de forma que o 
candidato, no momento da inscrição, declara enquadrar-se na 
condição de beneficiário da ação afirmativa definida na lei que se 
pretende aprovar. No que se refere à constitucionalidade e à 
juridicidade, que são os enfoques desta Comissão, não se pode 
rejeitar tal critério, que deverá ser adequadamente apreciado pelas 
comissões de mérito. 

É preciso deixar claro que, para gozar do benefício instituído pela lei, 
o interessado precisará ser aprovado em concurso que prevê uma 
classificação específica para negros e pardos. É assim que acontece 
com a reserva de vagas para deficientes físicos, conforme a 
mencionada lei estadual. 

Em virtude dessas considerações pontuais, apresentamos o 
Substitutivo no 1, para o aperfeiçoamento da proposição. 
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Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.967/2002 na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece reserva de vagas para negros e pardos nos concursos 

para cargos e empregos públicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Serão reservados para negros e pardos 20% (vinte por 

cento) das vagas nos concursos para preenchimento de cargos e 
empregos públicos. 

Parágrafo único - No ato da inscrição, o candidato declarará sua 
condição de beneficiário da regra estabelecida no "caput" deste artigo. 

Art. 2° - A investidura nos cargos ou empregos públicos a que se 
refere o artigo anterior depende de aprovação prévia no concurso 
público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de 
classificação específica para as vagas reservadas na forma do art. 1°. 

Art. 3° - Se as vagas destinadas aos negros e pardos não forem 
preenchidas, serão elas ocupadas pelos demais candidatos, 
obedecida a ordem de classificação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente- Ermano Batista, relator- Aílton Vilela 

- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.970/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.970/2002 
visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.706, de 1997, que dispõe sobre 
a reorganização e desconcentração do Conselho Penitenciário do 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 28/2/2002, a proposição 
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Nos termos da proposição, o Conselho Penitenciário do Estado 

de Minas Gerais, órgão consultivo e fiscalizador da execução penal, 
fica subdividido em oito conselhos penitenciários regionais, os quais 
se subordinam administrativamente à Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos e têm por sede os Municípios de Belo Horizonte, 
Governador Valadares, lpatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia e Varginha_ 

O projeto promove, ainda, um alargamento do âmbito de 
competências do referido Conselho, conferindo-lhe as seguintes 
atribuições: 

- propor ao juízo da execução penal a decretação da extinção da 
pena privativa de liberdade, a revogação de livramento condicional, 
bem como a modificação ou observância das normas especificadas na 
sentença e das demais condições do cumprimento da pena; 

- suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução; 
- propor ao juízo da execução penal a extinção da punibilidade, nas 

hipóteses legais; 
- propor a concessão de indulto individual; 
- propor outras medidas administrativas ou judiciais, nos assuntos 

pertinentes às suas atribuições; 
- colaborar com os órgãos encarregados da formulação da política 

penitenciária e da execução das atividades inerentes ao sistema 
penitenciário. 

No que tange à iniciativa do processo legislativo referente à matéria, 
não vislumbramos óbice algum a sua tramitação, porquanto se trata 
de técnica de desconcentração de órgão da administração direta do 
Estado, assunto incluso entre os de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo, a teor do disposto no art. 66, 111, ''f', da Constituição do 
Estado. 

Visa-se, pois, à otimização da atuação estatal na área de execução 
penal mediante "a distribuição interna de plexos de competências 
decisórias, agrupadas em unidades individualizadas", conforme lição 
de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 
13• ed. SP: Malheiros Editores, 2001, p.116), sendo que as unidades 
individualizadas a que se refere o autor seriam, no caso, os conselhos 
penitenciários regionais. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .970/2002. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sebastião Costa 

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu - Antõnio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.976/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.976/2002, de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Curral de Dentro. 

Publicada em 28/2/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme estatui o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa conceder autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa transferir o domínio de imóvel 
constituído de terreno e edificações ao patrimõnio do Município de 
Curral de Dentro, para abrigar a sede da Prefeitura Municipal. 

A autorização legislativa, neste caso, está prevista no art. 18 da 
Constituição do Estado, que prescreve depender a alienação 
imobiliária de avaliação pública e da autorização legislativa. 

Reportando-nos a outros diplomas legais que versam sobre a 
matéria, apontamos o art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, e o 
art. 16 da Lei Estadual no 9.444, de 25/11/87, ambas dispondo sobre 
licitação e contratos da administração pública. Seus dispositivos 
exigem, para que se possa fazer a doação de bem imóvel do Estado 
para o município, a autorização do parlamento, consistindo no controle 
prévio das atividades do Poder Executivo, poder-dever conferido 
constitucionalmente a esta Casa. 

Por outro lado, temos uma exigência de ordem legal que condiciona 
a autorização desta Casa - o contrato de doação a ser realizado 
depende de se evidenciar o interesse público envolvendo o negócio. 
No caso em apreço, a destinação que o município pretende dar ao 
imóvel vai ao encontro dos anseios da população. Todo município 
deve ter sede própria para instalar seus serviços públicos em local de 
fácil acesso. 
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Outra exigência é o processo licitatório, mas, se o contrato de 

doação for realizado entre os entres da Federação, não há porque se 
falar em licitação (art. 17, I, "b", da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93). 

Com respeito à avaliação, esta será realizada por órgão competente 
do Poder Executivo e deverá constar da escritura pública que 
formalizará a doação. 

No tocante às exigências de ordem pública, especificamente quanto 
à existência ou não de afetação do bem, cumpre observar que 
acompanha o processo o Ofício DF SCATIS/DBI/GAB no 440/2002, do 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, no qual 
fica patente a aprovação da transferência pretendida. Afirma o Poder 
Executivo não ter nenhum interesse de utilização para a propriedade. 

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam 
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 . 976/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sebastião 

Costa - Antõnio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.007/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 
2.007/2002 dispõe sobre a proibição do repasse às empresas 
privadas do valor recolhido em razão da cobrança de multas e a 
divulgação dos valores arrecadados e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2002, a proposição foi 
distribuida às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber 
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art. 188, combinado com o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a proibição do repasse às 
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empresas privadas do valor recolhido em razão da cobrança de 
multas e a divulgação dos valores arrecadados e dá outras 
providências. De acordo com a justificação que acompanha a 
proposição, as empresas responsáveis pelo fornecimento, pela 
instalação e operação dos detectores eletrônicos de velocidade no 
Estado têm sido remuneradas com base em percentual do montante 
de valores arrecadados com a cobranças das multas expedidas. 

A Constituição da República estabelece, no inciso XI do art. 22, que 
compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, 
não competindo aos Estados membros editar normas sobre a matéria 

A Lei no 9.503, de 23/9/97, também denominada Código Brasileiro 
de Trânsito, estabelece regras para o trânsito de qualquer natureza 
nas vias terrestres do território nacional, considerando-se trânsito, 
para os fins de aplicação do referido código, a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, isolados e em grupos, conduzidos ou 
não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. 

De acordo com a norma mencionada, o trânsito em condições 
seguras é direito de todos e dever dos órgãos que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito. 

No Estado de Minas Gerais, os órgãos integrantes do referido 
sistema são o Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais -
CETRAN-MG-, instituição subordinada à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública; o Departamento de Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais - DER-MG-, autarquia vinculada à Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Públicas; o Departamento Estadual de 
Trânsito - DETRAN-MG- e a Polícia Rodoviária Estadual, aos quais 
compete, além de outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito, de competência exclusiva da 
União, no âmbito de suas atribuições. 

O Poder Executivo Estadual, de acordo com a justificação que 
acompanha o projeto, realizou contratação para fornecimento, 
instalação e operação dos detectores eletrônicos de velocidade nas 
rodovias sob administração estadual. Como já foi mencionado, a 
remuneração dessas empresas tem sido calculada com base em 
percentual do montante de valores arrecadados com a cobrança das 
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multas aplicadas. 

Pode-se afirmar que a empresa que presta o serviço para o Estado 
é que, indiretamente, estabelece a sua remuneração, tendo em vista 
que esta varia de acordo com o número de multas aplicadas. Se o 
número de infrações cometidas é grande e, conseqüentemente, o 
número de multas aplicadas, o preço pago pelo Estado pela prestação 
do serviço também cresce. Tal fato poderia ensejar desconfiança por 
parte dos cidadãos quanto à isenção da empresa para aferição da 
velocidade estabelecida para a via fiscalizada, que constitui meio de 
prova para autuação por infringência da lei de trânsito. 

"Contrario sensu", se, em um dado período, os motoristas deixarem 
de cometer infrações, a empresa prestadora de serviços deixará de 
perceber a remuneração devida pela execução de seu contrato 
firmado com o Estado, contrariando a Lei no 8.666, de 1993, que veda 
o estabelecimento de contrato inexeqüível. 

As duas hipóteses demonstram que o estabelecimento de tal 
modalidade de remuneração fere o princípio constitucional da 
razoabilidade, que, conforme prescrito no art. 13 da Carta mineira, 
deve nortear a atuação da administração pública estadual. 

Por se tratar de matéria afeta às normas de contratação por parte do 
Estado, o projeto de lei em epígrafe não encontra óbice jurídico ou 
constitucional. De acordo com o art. 10, inciso XIV, alínea "b", da 
Constituição mineira, compete ao Estado suplementar normas gerais 
da União sobre licitação e contrato administrativo na administração 
pública direta e indireta. 

Para adequar a proposição às normas constitucionais vigentes e à 
legislação federal que rege a matéria, apresentamos as Emendas n°s 
1 e 2. 

A Emenda n° 1 altera o texto original ao vedar a contratação de 
prestação de serviço com remuneração calculada com base nos 
valores das multas aplicadas, e não o simples repasse de recursos 
àquelas empresas. 

A Emenda no 2 trata de adequar o texto da proposição à Lei no 
9.503, de 23/9/97 - Código Brasileiro de Trânsito-, que estabelece a 
forma de aplicação dos recursos arrecadados com a aplicação de 
penalidades por infringência às normas de trânsito. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.007/2002 com 
as Emendas n° 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica vedada aos órgãos e às entidades da administração 

pública estadual, direta e indireta, a contratação de prestação de 
serviço de detecção de velocidade nas rodovias de sua circunscrição, 
por meio de aparelho eletrônico fotográfico ou não fotográfico, a qual 
tenha a sua remuneração calculada com base no valor das multas 
aplicadas.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito 

nas rodovias sob administração estadual será aplicada na forma 
estabelecida pelo art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Márcio 

Kangussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.021/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João Paulo, tem 
como objetivo tornar obrigatória a instalação de eliminadores de ar 
nos hidrômetros instalados nos imóveis dos consumidores atendidos 
pelo serviço público de abastecimento de água. 

Publicado em 14/3/2002, no "Diário do Legislativo", foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Estado de Minas Gerais já conta com uma norma jurídica que 

disciplina a polêmica matéria envolvendo a instalação de eliminadores 
de ar na rede de abastecimento de água. A Lei n° 12.645, de 
17/10/97, foi editada em razão das suspeitas, à época, de 
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irregularidade na cobrança do fornecimento de uma quantidade 
maior de água do que efetivamente a que havia sido consumida. 

Conforme consta na norma citada, a instalação do aparelho 
eliminador de ar deverá ser custeada pelo consumidor que o solicitar. 
O projeto em tela transfere tal ônus à empresa concessionária. 

Cumpre salientar que esta Comissão tem como atribuição 
regimental analisar os aspectos formais da proposição, especialmente 
quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo e à 
compatibilidade da matéria com o texto constitucional. Também deve 
ser analisada a questão que envolve a competência do Estado para 
legislar acerca do tema tratado no projeto em apreço. 

Assim sendo, verificamos que a iniciativa parlamentar neste caso 
está plenamente legitimada pelo art. 61 da Carta mineira, e, quanto à 
competência do Estado para disciplinar as relações entre os 
consumidores e as empresas concessionárias do serviço de água, 
julgamos ser aplicável à espécie a regra do art. 23 da Constituição de 
1988. Por se tratar de relação de consumo, o ente federado deve 
exercer a denominada competência residual. No caso em estudo, não 
há nenhuma norma federal disciplinando o tema, inexistindo, então, 
entrave à tramitação do projeto nesta Casa. Aliás, foi este também o 
entendimento desta Comissão quando analisou o projeto de lei que 
deu origem à Lei n° 12.645, de 1997. Às comissões de mérito 
compete, entretanto, analisar os demais aspectos da proposição, 
especialmente quanto à sua conveniência tanto para o consumidor 
quanto para a administração pública. 

Como forma de adequar o conteúdo do projeto em estudo à 
legislação existente, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o 
Substitutivo no 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.021/2002 na 
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.645, de 17 de outubro de 1997, que dispõe sobre a 

instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema 
de abastecimento de água e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1 o - A Lei no 12.645, de 17 de outubro de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - A empresa concessionária de serviço de abastecimento de 
água no âmbito do Estado de Minas Gerais instalará, gratuitamente e 
mediante requerimento, equipamento eliminador de ar na tubulação 
que antecede o hidrômetro do imóvel. 

Art. 2° - O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de 
informação impressa na conta mensal emitida pela empresa, bem 
como pelos meios eletrônicos de que dispõe.". 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator 
às penas previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Aílton 

Vilela - Antônio Carlos Andrada - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.029/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe altera a 
Lei n° 13.771, de 11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a 
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do 
Estado e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/3/2002 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 102, c/c o art. 188, do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 2.029/2002 pretende modificar a redação dos 

arts. 22, 25, "caput", e revogar os incisos I a 111 do art. 25, todos da 
supracitada lei, bem como acrescentar-lhe o art. 34-A, que dispõe 
sobre a competência do Poder Executivo para regulamentá-la. 

Não vislumbramos nessas medidas óbice de naturezas jurídico-
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constitucional, material e formal a comprometer a tramitação da 
proposição nesta Casa. 

A iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo 
encontra amparo no art. 65, "caput", da Constituição do Estado, uma 
vez que a matéria disciplinada no projeto não se encontra entre as 
que são de iniciativa privativa de órgão ou Poder. 

As modificações de redação e a revogação dos citados dispositivos 
visam a aprimorar a Lei n° 13.771, de 2000. Conforme o art. 22 em 
vigor, a fiscalização do cumprimento da lei, seu regulamento e normas 
decorrentes constituem uma atribuição do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, órgão colegiado normativo e deliberativo. Pela 
proposição, essa atribuição passa a ser exercida pelo IGAM, a que 
cabe, de fato, a execução da política de recursos hídricos em Minas 
Gerais; portanto, essa alteração é necessária, tendo em vista a 
natureza da atividade de fiscalização. 

Segundo o art. 25 e seus incisos I a 111, em vigor, as infrações à lei 
classificam-se em leves, graves e gravissimas, a critério da autoridade 
outorgante, levando-se em conta a maior ou a menor gravidade, as 
circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do 
infrator. Pelo projeto, tais infrações classificam-se em leves, graves e 
gravíssimas, na forma a ser estabelecida em regulamento. Trata-se 
também de alteração necessária. A sistemática atual permite a 
adoção de padrões de pena diferenciados por bacia hidrográfica com 
base em critérios subjetivos (circunstâncias atenuantes ou agravantes 
e antecedentes do infrator). Com a nova redação, a classificação da 
pena valerá para todas as bacias hidrográficas e impedirá que critérios 
pessoais sejam levados em consideração para tal finalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.029/2002. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Aílton Vilela - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.063/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em análise 
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dispõe sobre o uso, pelas Polícias Civil e Militar, de armas de fogo 
apreendidas à disposição da Justiça. Publicado no "Diário do 
Legislativo" de 4/4/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
ser apreciado sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, em atenção ao disposto no art. 188, combinado com a 
alínea "a" do inciso 111 do art. 102 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição objeto deste parecer faculta o uso de armas de fogo, 

produtos de crime, apreendidas e à disposição da Justiça, por policiais 
civis e militares, além de dispor sobre a transferência dessas armas 
para as polícias que menciona e prever como será a distribuição 
delas. 

O inciso XVI do art. 24 da Constituição da República confere à 
União, ao Estado e ao Distrito Federal competência para legislar 
concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres 
das Polícias Civis. 

O inciso XII do art. 61 da Carta Estadual atribui à Assembléia 
Legislativa o poder de dispor sobre a organização da Polícia Militar e 
da Civil. 

O projeto em análise, ao facultar aos policiais civis e militares o uso 
de armas de fogo apreendidas, dispõe sobre as instituições a que eles 
pertencem. A proposição situa-se, portanto, estritamente, dentro dos 
lindes traçados pelas normas constitucionais citadas. Além disso, tem 
o condão de abrir o caminho para que o armamento a que se refere 
seja repassado às referidas corporações. 

O inciso XXI do art. 22 da Constituição da República atribui 
competência privativa à União para legislar sobre material bélico, 
categoria em que figuram todas as espécies de armamentos. No 
exercício dessa prerrogativa, o Congresso Nacional aprovou a Lei no 
9.437, de 20/2/97, cujo art. 14 determina o seguinte: 

"Art. 14 - As armas de fogo encontradas sem registro e/ou sem 
autorização serão apreendidas e, após elaboração do laudo pericial, 
recolhidas ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua 
destinação". 

O processo de transferência das armas de fogo para a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública preconizado pelo art. 2° da proposição 
em comento contraria, pois, a Constituição da República e a Lei 
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Federal no 9.437. 

Por último, cumpre lembrar que, no vizinho Estado de São Paulo 
está em vigor, desde 26/2/2002, a Lei no 11. 060, que trata da matéria. 
Nela nós nos inspiramos para solucionar o problema a que nos 
referimos. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2063/02 com a 
Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A transferência das armas de fogo para a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública ou para a Polícia Militar de Minas 
Gerais lar-se-á nos termos da legislação federal em vigor.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Aílton Vilela - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.066/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
2.066/2002 visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 
manutenção da estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2002, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle 

e a manutenção das estradas que ligam os Municípios de lbiaí a 
Ponto Chique e Brasília de Minas a Campo Azul. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n° 11 .403, de 
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 
municípios, prevê: 
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111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja prestando apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas 
a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, 
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição 
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a 
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal. 
Saliente-se que a lei orçamentária em vigor (Lei n° 13.825, de janeiro 
de 2001) prevê, em seu Anexo 111, dotação orçamentária para obras 
de infra-estrutura em municípios, tendo como subprograma melhoria 
em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, 
sendo, por isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua 
obra clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito 
Constitucional" (ed. Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as 
lições de Seabra Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e 
obrigatória( ... ) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que 
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decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para 
caracterizar a lei entre os demais atos do Estado". Se o projeto não 
inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a 
autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica 
adequada é a apresentação não de um projeto de lei, mas de um 
requerimento para solicitar providência a órgão da administração 
pública, o qual será apreciado conclusivamente por uma das 
comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Este é o entendimento reiterado da Comissão a respeito desta 
matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.066/2002. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Sebastião Costa - Aílton Vilela. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 348a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/4/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho, Wanderley 

Ávila e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento -Abertura; questões de ordem; chamada 

para recomposição do número regimental; existência de quórum para 
a continuação dos trabalhos - 1 a Parte: 1 a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios 2" Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Requerimentos n°s 3.284 a 3.294/2002 
- Requerimentos dos Deputados Dinis Pinherio, lrani Barbosa, Pastor 
George, Rogério Correia, Elaine Matozinhos, Miguel Martini e Pastor 
George e outros, da Comissão Especial da Lista de Assinantes e da 
Comissão de Educação (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Dinis Pinheiro, Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu e 
Amilcar Martins - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições Comunicação da Presidência Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Pastor George; 
deferimento - Questão de ordem - Requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia, Elaine Matozinhos, Pastor George e outros e Miguel 
Martini; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Votação da 
indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Janete 
Gomes Barreto Paiva para integrar o Conselho Estadual de Educação; 
discurso do Deputado Márcio Cunha; votação secreta; inexistência de 
quórum para votação; anulação da votação secreta; votação secreta; 
anulação da votação secreta; votação secreta; aprovação - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial da Lista de 
Assinantes, da Comissão de Educação (2) e do Deputado lrani 
Barbosa; aprovação - 2" Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão 
e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.050; discursos dos 
Deputados Chico Rafael, Hely Tarqüínio, Amilcar Martins, Mauro 
Lobo, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro e Miguel Martini; questões 
de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
número regimental para votação; chamada para recomposição do 



número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos- Encerramento- Ordem do Dia. 

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

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

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

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, quero levantar 

duas questões: a falta de parlamentares para a abertura da reunião e 
o prazo já vencido para a Mesa abri-la, visto que deveria tê-la aberto 
há 1 minuto. 

Diante dessas duas questões, solicito a V. Exa. o encerramento da 
reunião, visto que não foram obedecidos os dois critérios regimentais 
citados. 
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O Sr. Presidente - Esta Presidência informa a V. Exa. que, na 

abertura dos trabalhos, 27 Deputados registraram sua presença. 
Informa também a infelicidade na verificação da hora da passagem do 
ponteiro, que registrava 14h15min. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Sr. Presidente, peço, então, a 
recomposição de quórum, porque é visível a falta de parlamentares 
em Plénário. Os Deputados têm que estar presentes em Plenário, e 
não na Casa. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa a V. Exa. que não se 
encontram no Plenário 26 Deputados, mas abriu a reunião com o 
registro da presença de 27. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Como foi aberta a reunião se 
não há número regimental? Somos sete Deputados em Plenário. A 
assessoria está enrolando e mentindo para V. Exa. Não há número. 

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 Hermeto)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados; portanto 

há quorum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Eduardo Hermeto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 

comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Justiça, que o assunto do Projeto de Lei no 1.976/2002 foi 
encaminhado à Secretaria de Governo. 

Do Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu, confirmando a 
participação no I Concurso Estadual de "Sites" sobre Turismo. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, 



comunicando que será representado por Oficial Superior em 
reunião do dia 23 de abril, no Plenário. 

972 

Da Sra. Maria lgnês Bierrenbach, Diretora do Departamento da 
Criança e do Adolescente, comunicando que foi firmado o Convênio no 
245/2001, para execução do Projeto Recriando. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ailton Divino Fernandes, Presidente do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais, solicitando informações a respeito da 
realização de concurso público para Auditor do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Do Sr. Antônio Carlos de Souza Rizzi, Diretor Administrativo da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP, comunicando a composição 
da Mesa dessa Casa para o ano de 2002. 

Da Sra. Otília Maria Miranda Afonso, Secretária Executiva do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CEDCA -, encaminhando relatório relativo a reunião extraordinária 
desse órgão realizada em Araxá, com a finalidade de discutir 
denúncias de exploração sexual de adolescentes. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do DER-MG, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento no 2.928/2001, da 
Comissão de Transporte, informações relativas às obras previstas no 
Edital TP no 043/01. 

Do Sr. Mauro Gualberto Coelho, Diretor Administrativo-Financeiro do 
Departamento do Aparelho Locomotor Belo Horizonte Ltda. - DAL-BH 
-, justificando sua ausência em audiência pública da Comissão do 
Trabalho, em 23/4/2002, e agradecendo o convite. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - 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: 

REQUERIMENTOS 
No 3.284/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja 



encaminhado ofício ao Ministério do Trabalho, para que seja criada 
uma Subdelegada do Trabalho no Município de Barbacena. 
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N° 3.285/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja 
encaminhada manifestação de apoio ao Dr. Wellington Gaia, 
Delegado Regional do Trabalho, pelos serviços prestados. 

N° 3.286/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
enviada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia de violência 
policial ocorrida em Coluna. 

N° 3.287/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
enviada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia apresentada 
pelo Sr. Mário de Oliveira. 

N° 3.288/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia 
apresentada pela Sra. Aliete Maria da Silva. 

N° 3.289/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Justiça o pedido feito pelo detento 
João Evangelista Carnaval. 

N° 3.290/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
enviado ao Secretário da Justiça o pedido feito pelo detento Antônio 
Dutra. 

N° 3.291/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública a denúncia 
apresentada pelo Sr. Aurinho Ferreira de Matos. 

N° 3.292/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
enviada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia feita pelo Sr. 
Maurício Quintiliano Silva. 

N° 3.293/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia feita pelo 
Sr. Carlos Alexandre Nogueira Sena. 

N° 3.294/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia 
apresentada pelo Sr. Osmar Lima Acácio. 

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando sejam enviadas ao 
Secretário da Educação as notas taquigráficas da reumao 
extraordinária da Comissão de Educação realizada em 17/4/2002. (-À 
Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
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lrani Barbosa, Pastor George, Rogério Correia, Elaine Matozinhos, 
Miguel Martini e Pastor George e outros, da Comissão Especial da 
Lista de Assinantes e da Comissão de Educação (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

teremos a oportunidade de assistir no telão a partes de um programa 
de grande alcance, possuidor de audiência espetacular, onde minha 
querida terra natal, lbirité, com quase 150 mil habitantes, praticamente 
dentro de Belo Horizonte, foi inserida de forma que entristece nosso 
coração, o coração do povo ibiriteense, e deixa todos surpresos e 
perplexos. Já tinha conhecimento dessas ações que denigrem a 
imagem das nossas autoridades, mais precisamente as da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública. Não tivemos condições de fazer 
reprodução exata de todo o noticiário, mas teremos a oportunidade de 
assistir praticamente a dois minutos e meio do famoso programa 
"Linha Direta", editado na última quinta-feira. Com muita atenção, 
calma e tranqüilidade, acompanharemos partes desse noticiário que 
tornou lbirité conhecida nacionalmente de forma triste e melancólica. 

- Procede-se à exibição do vídeo. 
O Deputado Dinis Pinheiro*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é 

a vergonha nacional a que foi exposta minha terra natal lbirité, pela 
fragilidade, pela inoperância e pela inércia da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. Aproximadamente há um ano, este modesto 
parlamentar, originário de lbirité, ouviu, com clareza, o sentimento 
daquele povo, a manifestação daquela gente que se encontrava 
revoltada com os numerosos fatos vergonhosos que ocorriam na 
Delegacia Municipal local. Estive, juntamente com meu irmão, Prefeito 
de lbirité, Toninho Pinheiro, na Secretaria da Segurança, com o 
Secretário, Dr. Márcio, quando, como porta-voz do povo, expus os 
fatos de que tinha conhecimento. Posteriormente, salvo engano, 
estive com o Secretário Adjunto, Dr. Moraes. Há um ano, lá 
estivemos, e acharam por bem menosprezar a voz deste humilde 
parlamentar. Cabia às autoridades constituídas, no exercício de seus 
cargos, anteciparem-se a esses fatos vergonhosos que sujam nossa 
história e nossos valores. Caberia ao Secretário da Segurança e ao 
Secretário Adjunto tomarem todas as providências para que, na última 
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quinta-feira, nada constasse, com referência a lbirité e a Minas 
Gerais, neste programa de audiência fabulosa, o Linha Direta, da 
Rede Globo. Mas o Sr. Secretário achou por bem menosprezar os 
fatos, achando que tudo corria bem, que nenhuma irregularidade 
havia, ignorando os acontecimentos, talvez porque lá estivessem 
alguns de seus apadrinhados. Nenhuma medida foi tomada para 
apurar e apontar os verdadeiros criminosos. Aqueles que têm 
autoridade para nos proteger são os que colocam em perigo a vida do 
povo ibiriteense. É inaceitável que esta situação perdure na cidade. O 
Prefeito de lbirité, com toda a dificuldade, com a escassez de recursos 
da Prefeitura Municipal local, colabora aproximadamente com 
R$10.000,00 por mês. O nosso Governador, homem dedicado, capaz, 
competente, que procura reestruturar a Polícia, comprando viaturas, 
melhorando os salários das Polícias Militar e Civil, faz esforços para 
que todos tenham paz e tranqüilidade. Mas parece que seus 
Secretários e auxiliares não têm o mesmo pensamento, objetivo e 
forma de agir. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Dinis 
Pinheiro, queria, neste momento, dizer que nós também lamentamos 
o fato que foi veiculado num programa de tanta audiência como o 
"Linha Direta", da Rede Globo, envolvendo um preso que fugiu da 
delegacia. Mas hoje a Polícia Civil de Minas Gerais tem sobre seus 
ombros 15.700 cruzes de chumbo, representadas nos presos de que 
temos que tomar conta. Quando V. Exa., que é um Deputado que 
representa lbirité, reclama da falta de recursos humanos, de mais 
policiais para dar conta da segurança dessa cidade, não é por falta de 
vontade do Secretário da Segurança Pública, é porque o nosso 
quadro não dispõe de recursos humanos necessários. É hora de esta 
Casa sensibilizar o Governador para que tire dos ombros da 
Secretaria da Segurança Pública esses presos que só nos dão 
problemas, como vimos nessa matéria. 

Deputado, não concordamos com V. Exa. quando fala da 
inoperância, da inércia e da incapacidade do Dr. Márcio Barroso 
Domingues, Delegado-Geral de Polícia, atual Secretário da Segurança 
Pública, e de seu adjunto, o Dr. Morais. São homens da mais alta 
competência, que, com os recursos que possuem, abrilhantam a 
nossa instituição. É muito fácil atirar pedras, mas procure conhecer a 



história do Dr. Márcio Domingues e do Dr. Morais para V. Exa. ver 
que faz uma grande injustiça. Muito obrigada. 
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O Deputado Dinis Pinheiro*- Nobre Deputada Elaine Matozinhos, V. 
Exa., sempre brilhante e enriquecendo o nosso debate, está 
equivocada. V. Exa. não conseguiu captar o raciocínio externado por 
este Deputado. Disse, com muita clareza, que há um ano fiz essa 
denúncia. Se está faltando efetivo, se está faltando carro, é outra 
coisa. Um Secretário de Estado recebe uma denúncia de um porta-
voz do povo ibiritense, do Prefeito de lbirité e vai se aquietar? Eu 
mesmo, como Secretário, iria a lbirité para apurar essa denúncia e 
não ficaria no gabinete, com ar-condicionado, cafezinho, água. Estou 
acostumado a percorrer todos os cantos deste Estado e, da mesma 
forma, o Prefeito de lbirité e, da mesma forma, o Governo do Estado, 
que procura, de todas as formas, equipar a Secretaria da Segurança 
Pública. Não tenho dúvida dos erros, da apatia, da inércia, da 
incapacidade da Secretaria da Segurança Pública. Essa é a ponta do 
"iceberg". Um ano e meio se passou, e nenhuma providência foi 
tomada. O Prefeito de lbirité se esforça, o Governador se esforça, mas 
o Secretário nada faz e só atrapalha. De braços cruzados, fica 
assistindo a esse programa vergonhoso que é o "Linha Direta", da 
Rede Globo. Sr. Secretário, Dr. Morais, espero que esteja assistindo 
ao nosso pronunciamento. Ainda há tempo de colocar pessoas 
honestas, corretas, que têm respeito pelo ser humano. 

Há tempo de ajudar o Governador Itamar Franco a continuar esse 
trabalho sério e de fazer grande parceria com a Prefeitura de lbirité, 
que nunca faltou às aspirações e manifestações da Secretaria da 
Segurança Pública. 

Então, fica registrado o apelo deste filho de lbirité, deste Deputado 
Estadual, que está indignado com a situação que teve a oportunidade 
de relatar. Espero que, com essa audiência fabulosíssima do 
programa "Linha Direta", da Rede Globo, tenha a sensibilidade, força 
de vontade e disposição de tomar todas as providências necessárias e 
cabíveis para moralizar o trabalho na Delegacia de lbirité. Assim, 
todos nós, juntos, unidos, tentaremos levar a paz e a tranqüilidade ao 
povo ibiritense, que merece e deseja nossa ajuda e, mais do que 
nunca, precisa dela. Vamos trabalhar, Secretário. Vamos enfrentar 
esses desafios. Vamos ter coragem para enfrentar as adversidades 



que encontramos pela frente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto. 
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O Deputado Eduardo Hermeto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sra. Deputada Elaine Matozinhos, ontem não estivemos presentes à 
reunião do Plenário, porque estávamos participando do Seminário das 
Águas, em Capitólio. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a 
forma hospitaleira com que nós, Deputados desta Casa, os demais 
Prefeitos, autoridades, empresários e participantes fomos recebidos 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Juraci de Melo Rezende - o Cici. 
Realmente, foi um encontro muito proveitoso, e nós o parabenizamos 
pela organização e pelo produto final das discussões da reunião de 
ontem. É um seminário importante. Serão 17 reuniões em cidades 
escolhidas segundo as bacias hidrográficas do nosso Estado, e temos 
certeza de que, nos dias 1, 2 e 3 de julho, teremos, no Plenário desta 
Casa, resultados magníficos desse importante encontro. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o motivo que realmente me 
traz a esta tribuna é triste. Causa preocupação profunda em todos nós 
a implantação da barragem de !rapé. Nós, que estamos 
acompanhando a questão há algum tempo e louvamos a forma 
determinada com que o Governador Itamar Franco a vem tratando, 
dando prioridade a essa importante obra para o Estado e, em 
particular, para o vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas, 
deparamos com a triste notícia de um parecer contrário da FEAM, que 
pode inviabilizar todo o processo de implantação da Usina de I rapé. 

Srs. Deputados, lembro-me bem de uma das reuniões que tivemos 
em meados de janeiro, em Montes Claros, com os Prefeitos das 
cidades atingidas e os Presidentes das associações microrregionais. 

Quando discutíamos com a equipe da CEMIG, estava presente 
também o Presidente da FEAM, Cel. Ivan Borges; externávamos a 
nossa preocupação com relação a determinados técnicos dessa 
Fundação, que têm a filosofia e o sentimento voltados para dificultar a 
implantação de barragens em nosso Estado. Expomos essa situação 
de forma clara, e o Coronel garantiu-nos que nenhuma resistência 
dessa natureza existia. 

Estamos aqui, hoje, para registrar a nossa profunda preocupação 
com a situação. Sabemos da seriedade da CEMIG e tivemos acesso à 
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seriedade dos trabalhos realizados, principalmente com relação 
aos atingidos, aos critérios que serão adotados na sua transferência e 
à melhoria, inclusive, da qualidade de vida: novas áreas passarão a 
ocupar. Eles terão todo o apoio da CEMIG, e os relatórios lá estão. 
Lembro-me de que a CEMIG expôs, de forma clara, que o atraso, que, 
até então, ocorria na entrega daqueles trabalhos, deu-se unicamente 
pelo grau de minúcia que foi adotado, a fim de se chegar a um 
trabalho de Primeiro Mundo. 

Não temos dúvida de que esse trabalho da CEMIG, que é uma 
empresa nacionalmente reconhecida, respeitada e com 50 anos de 
tradição, realmente merece a nossa atenção. Não podemos aceitar 
que burocratas e técnicos trancados em seus gabinetes inviabilizem a 
implantação dessa barragem, com argumentos frágeis e 
inconsistentes com relação aos atingidos. Em Leme do Prado, a 
comunidade de Porto dos Cori, um antigo quilombo, terá a sua área 
atingida. Os cuidados e os entendimentos da CEMIG com a Fundação 
Palmares foram muitos, no intuito de se fazer a recolocação de pouco 
mais de 90 famílias, obedecendo a critérios culturais e econômicos, 
para que essas pessoas não sejam lesadas, tanto cultural quanto 
economicamente. Esse trabalho é nacionalmente reconhecido. Nós, 
Deputados que acompanhamos essa questão, já tivemos a 
oportunidade de ouvir esse depoimento, inclusive, da Fundação 
Palmares, com relação a um trabalho exemplar conduzido pela 
CEMIG nesse sentido. No entanto, neste momento importante, 
sabemos que, de acordo com a cronologia de implantação dessa 
barragem, se não tivermos essa ordem de liberação imediata da 
FEAM, teremos a nossa barragem inviabilizada. Será que esses 
técnicos não conhecem a sua importância e a realidade do vale do 
Jequitinhonha? 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Cumprimento V. Exa. pelo 
pronunciamento equilibrado. Em suas palavras, estão resumidas 
todas as posições dos parlamentares desta Casa. Entendemos que a 
defesa do meio ambiente é importante e necessária. Estamos vendo o 
que está acontecendo com os nossos rios. 

O rio São Francisco, por exemplo, se não for tomada uma posição 
mais séria em relação a ele, em 20 anos, será um rio provisório, só 
correrá durante o período das chuvas. Estará fadado a secar e a 
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morrer. Está havendo desmatamento indiscriminado, acabando 
com a fauna. A defesa do meio ambiente é fundamental, é um ponto 
comum. O que não entendemos são posições como aquelas que 
estão sendo tomadas pela FEAM. A construção de lrapé segue um 
curso natural de mais de dez anos. Já foi amplamente debatida com a 
população local, já foram feitos vários projetos de reassentamento e 
retirada dos animais, de aproveitamento das matas, para que possa 
surgir a barragem sem que haja degradação do meio ambiente. 

Essa é uma luta de todos nós. Várias vezes participamos de 
audiências públicas, não só V. Exa., mas também outros Deputados, e 
sentimos que estamos na fase final. O início de lrapé já tem data 
marcada para acontecer, e agora surge, de última hora, esse 
imprevisto, essa afirmação absurda dos técnicos da FEAM, tentando 
impedir a construção da barragem que será, sem dúvida, a redenção 
do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Mas está acontecendo 
uma reação da Casa, dos parlamentares, das comunidades, dos 
Prefeitos, dos Vereadores, e essa reação tem de ser do povo mineiro. 
Não podemos aceitar passivamente esse absurdo sem que haja 
reação. Senhores técnicos da FEAM, podem ter certeza absoluta de 
que foi colocado um dedo na ferida, no orgulho do povo mineiro, 
relativamente à necessidade da construção da barragem de I rapé. 

Iria fazer um pronunciamento, mas tive o prazer de aparteá-lo, 
Deputado Eduardo Hermeto, e espero que as minhas palavras se 
unam às de V. Exa. e às de outros Deputados, para que possamos, 
desta tribuna e desta Casa, fazer uma trincheira em defesa da 
construção de lrapé, em defesa do povo norte-mineiro e do 
Jequitinhonha. Parabéns pelo pronunciamento. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Eduardo 
Hermeto, cumprimento-o pela fala. Sabemos que é um grande lutador 
daquela região. Deputado Eduardo Hermeto, colegas Deputados, 
senhores que ocupam as galerias, lrapé é a transformação do 
Jequitinhonha. Também queremos fazer esse grande apelo à FEAM, 
esse órgão tão importante. lrapé não pode ser barrada, tem de ser 
construída, porque, com certeza, gerará milhares de empregos na 
região, desenvolvendo o turismo, transformando-a em pólo fruticultor, 
melhorando a agricultura e a vida daquele povo 99%. 

Deputado Eduardo Hermeto, temos certeza de que o Conselho da 
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FEAM se reunirá, e será aprovada a construção de !rapé. O Norte 
de Minas e o Jequitinhonha não podem perder obra tão importante, 
que é a barragem de I rapé. Obrigado. 

O Deputado Eduardo Hermeto* - Obrigado, Deputado Dimas 
Rodrigues. É importante lembrarmos que a barragem de !rapé, dadas 
as condições geográficas do vale do Jequitinhonha, tem 
características muito particulares. Será a mais alta barragem já 
construída no Estado, com, aproximadamente, 200m de altura. 
Teremos grande produção de energia. Alagando uma área 
correspondente a, aproximadamente, 10% do que alaga Três Marias, 
produziremos 90% da energia que esta produz. Isso é um ganho para 
o meio ambiente, porque teremos muito menos área alagada por 
quilowatt produzido. 

Mas, Srs. Deputados, hoje, todos nós interessados, todos nós que 
estamos carregando e empunhando essa bandeira da Usina de lrapé 
temos de sensibilizar esta Casa, levá-la para essa trincheira que se 
formou agora, para essa batalha final que se colocou junto à FEAM e 
vencer mais esse obstáculo. Não nos podemos deixar abater por esse 
obstáculo, que são pessoas que estão desinformadas e não querem, 
por razões que preferimos não abordar e vamos ultrapassar, a 
implantação dessa barragem. 

Mais uma vez, quero agradecer ao Governador Itamar Franco pela 
sensibilidade ao priorizar essa obra importante, que não é do 
Governo, mas de Minas Gerais. É uma obra que todos os mineiros 
agradecerão muito, porque vai modificar a parte mais pobre do nosso 
Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, visitantes, senhoras e senhores, venho à tribuna nesta 
tarde para manifestar minha indignação quanto à atitude da FEAM, 
que, num gesto de desrespeito ao povo do vale do Jequitinhonha, 
tenta impedir o tão sonhado desenvolvimento daquela área destinada 
à construção da Usina de I rapé. 

Toda Minas Gerais, e o Brasil também, sabe da importância da 
construção da Usina de I rapé como geradora de energia, como a obra 
que vai regular o leito do rio Jequitinhonha e seus afluentes, 
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melhorando o setor ecológico daquela reg1ao, gerando renda e 
emprego, deixando-nos auto-suficientes em energia, já que somos, 
hoje, uma região-ponta de transmissão, porque temos luz e não 
geramos energia. 

Além do mais, lrapé irá proporcionar ao povo do vale do 
Jequitinhonha, sobretudo às pessoas vocacionadas para a agricultura, 
a oportunidade de implantação de projetos agrícolas irrigados que 
possam gerar emprego e renda para milhares e milhares de norte-
mineiros. 

É injustificável que, agora, no momento em que a CEMIG estava 
prestes a ordenar o início das obras, após seis anos de projetos 
técnicos indo e vindo da FEAM para a CEMIG, a FEAM exija mais 
documentação, detalhe do detalhe do detalhe, a fim de impedir a obra. 
Não seria demais pensarmos que existem interesses escusos na ação 
da FEAM, porque nada justifica querer impedir a obra de I rapé. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço ao Deputado 
Márcio Kangussu por este aparte. Quero deixar a minha fala de 
repúdio contra essa falta de compreensão da necessidade de 
desenvolvimento do vale do Jequitinhonha. Apesar de não termos 
ainda um relatório definitivo da FEAM, pois a palavra final será dada 
na sexta-feira, é muito importante esse ato de prevenção, que foi 
instalado pelo Deputado Gil Pereira, com o apoio de todos os 
Deputados, principalmente os da bancada do Norte de Minas e do 
vale do Jequitinhonha, que S. Exa. representa tão bem. O vale, após a 
chegada desse Deputado a esta Casa, passou a ter outra 
representatividade. 

Estive, na semana passada, em Grão-Mogol, onde estarei 
novamente amanhã. Há uma expectativa de toda a população de que 
esta Casa, de que o Governo do Estado, enfim, de que todos os 
órgãos dêem ao vale do Jequitinhonha e ao Norte de Minas a 
possibilidade de sonhar com o desenvolvimento. Sabemos que, sem a 
oferta de energia e um sistema rodoviário respeitoso e não precário, 
como o que existe na região, não podemos pensar em 
desenvolvimento. 

Assim, Deputado Márcio Kangussu, estou junto com V. Exa. pelo 
Norte de Minas e pelo vale do Jequitinhonha e contra qualquer um 
que, de forma desrespeitosa, não traga nada de bom para a região, 
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não busque o equilíbrio, o diálogo, não participe dessa luta ímpar, 
que vem ocorrendo há anos. Ainda teremos muito tempo pela frente, 
porque a previsão de construção da barragem é de seis anos. É 
preciso que este Poder, mais do que nunca, consolide a democracia e 
faça valer a vontade da maioria por justiça social. Muito obrigada. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputada Elbe Brandão. 
Vou aproveitar uma frase dita por V. Exa. quanto ao sistema viário. 
Isso, Deputada, não existe mais. A BR-367 é um buraco só, é buraco 
dentro de buraco, é buraco no acostamento, aguardando uma 
oportunidade para também entrar no leito da estrada. Procuramos 
razões para isso. Trata-se de uma BR, cuja conservação é de 
responsabilidade do Governo Federal, delegada ao Governo do 
Estado. Como ficamos? De quem é a responsabilidade? É preciso 
saber quem é o responsável por cuidar não só dessa rodovia, mas 
também de outras. Já entramos em contato com o DNER, isto é, o ex-
DNER, pois já é uma massa falida, já existe até um inventariante em 
Minas Gerais. O DER disse que firmou o compromisso de assumir as 
rodovias depois que o DNER as tornasse trafegáveis, mas não o fez. 

O que sabemos é que a estrada tem ceifado vidas, causado 
prejuízos materiais e entravado o desenvolvimento daquela região, e 
isso não podemos aceitar. 

Quanto ao caso de lrapé, a nossa preocupação maior era com os 
atingidos. A CEMIG nos apresentou um projeto convincente de 
assentamento com habitações dignas, com saneamento básico, 
enfim, com toda a infra-estrutura, para que as famílias possam se 
transferir para aquela localidade. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Márcio Kangussu. 

Cumprimento a Mesa, os Srs. Deputados, a imprensa, os presentes 
nas galerias, os telespectadores da TV Assembléia. Tenho a honra de 
aparteá-lo, Deputado Márcio Kangussu, e quero parabenizá-lo pelo 
assunto que trouxe. 

A questão da Barragem de lrapé foi discutida ontem, na tribuna da 
Assembléia Legislativa, pelo Deputado Gil Pereira, e repercutiu em 
toda a imprensa mineira. Esse assunto, inclusive, hoje foi manchete 
do jornal "Diário do Comércio", além de ser bem tratado pelos jornais 
"Estado de Minas", "Hoje em Dia" e "O Tempo". 

·--·---



983 
Queríamos dizer a V. Exa., ao orador que nos antecedeu e à 

Deputada Elbe Brandão que esta Casa está sintonizada com o 
assunto, até porque lrapé é uma conquista não só da Assembléia 
Legislativa, mas também da Oposição e da Situação. 

Está no fundo do Plenário o Deputado Amilcar Martins, que sabe 
que o início da gestação de lrapé ocorreu no Governo Eduardo 
Azeredo, quando esta Casa estava sob a Presidência do Deputado 
Romeu Queiroz e desenvolveu várias reuniões de apoio à sua 
execução. E a FEAM não pode ser uma entidade tecnocrata, que 
muitas vezes age corretamente e a serviço do meio ambiente, mas 
que muitas vezes também age burocraticamente. 

Por isso, não posso aceitar que a FEAM se oponha, se contraponha 
ao Governo de Minas Gerais, à CEMIG, impedindo a construção da 
Barragem de lrapé. Se isso acontecer, a união existente nesta Casa 
em prol da construção de lrapé é suficiente para que nós, Deputados, 
proponhamos a extinção da FEAM. Na verdade, se é entidade 
subalterna à Secretaria de Meio Ambiente, portanto, subalterna ao 
Governo do Estado, e está se opondo a uma obra da dimensão de 
lrapé, tem que ser extinta. E não teremos dúvidas em propor um 
projeto de lei para a revogação, para a extinção da FEAM. Se essa 
Fundação foi criada por lei, somente por lei poderá ser extinta. 

Isso é mais do que pedir uma CPI, como propôs o Deputado Ermano 
Batista, ontem. Há dúvidas, há especulações de que mineradoras têm 
feito "lobby", têm influenciado decisões na FEAM, e isso precisa ser 
apurado. Portanto, não pensem os tecnocratas da FEAM que esta 
Casa se calará diante de decisão inoportuna e intempestiva da FEAM. 
Reagiremos alto, até com a extinção desse órgão, se for o caso, 
porque temos maioria suficiente nesta Casa. 

Não serão entidades como o Centro de Documentação Elói Ferreira 
da Silva - CEDEFES -, como a Pastoral da Terra, como a CNBB, que 
têm feito pretensa defesa das populações ribeirinhas, que interferirão. 
Como Deputado do Sul de Minas e majoritário do Município de Berilo, 
portanto, área de influência de lrapé, conhecemos a dificuldade 
enfrentada para a construção da Barragem de Furnas em nossa 
região. 

Naquela época, uma cidade inteira, Guapé, foi submersa. E foi 
reconstruída, lá está, pujante. E temos outros povoados inteiros 
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submersos por Furnas. Tivemos um leito inteiro da Rede Mineira 
de Viação, que causou toda a destruição do sistema ferroviário do Sul 
de Minas. Mas, apesar disso, o Sul de Minas refloresceu pujante, 
depois da construção de Furnas. 

Com a construção de uma barragem, será a primeira vez que o vale 
do Jequitinhonha não receberá migalhas e esmolas do Governo de 
Minas Gerais, mas receberá uma obra de valor, pujante, que levará o 
progresso para aquela região. Essa entidade chamada CEDEFES, 
com sede em Contagem, tem muitos membros que sequer conhecem 
o vale do Jequitinhonha, muitos que defendem a população 
remanescente do Quilombo de Porto Coris e não vão lá há mais de 30 
anos. É mera nostalgia, que não pode se sobrepor ao progresso. 
Representantes dessa entidade disseram, depois da audiência na 
Comissão de Direitos Humanos, no dia 19/9/2001: "Além disso, a 
audiência se mostrou bastante concorrida por diversos Deputados, 
que, normalmente, não têm demonstrado grandes interesses pelas 
ações da Comissão de Direitos Humanos. Neste caso específico, 
foram à audiência reproduzir o discurso governamental e das elites 
locais do Jequitinhonha, defendendo o 'progresso' e a 'redenção' do 
vale. No entanto, seus discursos foram inúteis e vazios". Quero dizer a 
essa entidade que nossos discursos não foram inúteis nem vazios. 
Estão sobrepondo ao progresso causas pessoais e nostálgicas, e 
responderemos a eles, que fazem pressão, seja a Pastoral da Terra, 
seja a CNBB ou o CEDEFES, que, se a FEAM ousar prejudicar a 
construção de lrapé, esta Assembléia Legislativa reagirá duramente, 
com sua extinção, porque temos número de Deputados suficiente para 
propor um projeto de lei e aprová-lo nesta Casa. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado, Deputado. Todos 
estamos indignados e apreensivos. Entretanto, queremos fazer um 
apelo aos técnicos e à direção da FEAM. Vamos dar um crédito de 
confiança e esperar, dos técnicos e dirigentes da FEAM, que tenham 
bom-senso, pois, como se diz no interior, bom-senso e caldo de 
galinha não fazem mal a ninguém. É importante que os técnicos da 
FEAM não sejam burros de carroça, que só conseguem enxergar para 
a frente, não conseguem enxergar para o lado e adiante. E o adiante 
do vale do Jequitinhonha é a construção da Usina Hidrelétrica de 
lrapé. Peço, apenas, respeito ao povo do vale do Jequitinhonha. 



985 
Obrigado. 

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

começo minha fala por onde terminou o Deputado Márcio Kangussu. 
Algumas vezes estive nesta tribuna, questionando sobre as 
hidrelétricas anunciadas pelo Governo Itamar Franco, mas com único 
propósito e cobrança: em todas essas manifestações, afirmava que, 
na verdade, havia atraso no cronograma da implantação dessas 
usinas. Trago, portanto, minhas modestas palavras de apoio a todas 
essas manifestações. lrapé é a redenção do vale do Jequitinhonha, e 
exigimos o cumprimento desses compromissos e a implantação dessa 
usina. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de entrar no assunto que me 
trouxe a essa tribuna, faço, de passagem, rápido comentário. No 
jornal "Estado de Minas" de ontem, na discussão de uma pesquisa de 
opinião pública sobre intenções de voto, houve afirmação de que 13% 
dos mineiros disseram que o Governo Itamar Franco não fez nenhuma 
obra no Estado, e 50% desconheciam se tinha feito ou não alguma 
obra. Um percentual de 63% dos mineiros desconhece a ocorrência 
de qualquer ação governamental importante por parte do Governo 
Itamar Franco. 

Srs. Deputados, isso não causa nenhum espanto ou admiração. O 
que me admira - e muito - é que 37% dos mineiros não sabem que o 
Governo Itamar Franco nada fez pela população de Minas Gerais. 
Onde estavam esses 37% de mineiros que, perguntados sobre a 
existência da ação governamental, não souberam responder com 
clareza? Também 63% dos mineiros afirmaram que o Governo Itamar 
Franco nada fez por Minas Gerais. 

Venho a esta tribuna para tratar de um assunto que reputo de 
extrema importância e interesse para todos os mineiros. Há alguns 
dias, fui visitado por Diretores e representantes da Associação 
Brasileira da Indústria de Produtores de Ferros Ligas e de Silício 
Metálico - ABRAFE. Esses senhores, representantes desse segmento 
importante da indústria brasileira, me trouxeram um conjunto de 
preocupações. Procuravam sensibilizar a todos nós, Deputados, e 
solicitaram minha intervenção nesta Casa, e, se possível fosse, 
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também e sobretudo junto ao Governo Federal, para chamar 
atenção para a crise pela qual passa o setor, a ameaça que ronda 
esse setor importante da indústria brasileira, e particularmente, de 
Minas Gerais. Quero falar sobre isso a todos os senhores e senhoras 
nesta tarde. 

Falo sobre a indústria de ferro-liga e silício metálico, sobretudo 
porque 80% de suas atividades acontecem em território mineiro. As 
ferros-ligas, como o próprio nome diz, são ligas de ferro com outros 
elementos químicos, como o manganês, o silício, o cromo e o níquel. 
Além de ter outras aplicações, representam um insumo industrial 
indispensável para a indústria siderúrgica, de produtos de silicone e 
até mesmo para a produção de "chips" de computadores. 

No entanto, uma característica fundamental dessa indústria é que é 
intensiva no uso de eletricidade, ou seja, é uma indústria 
eletrointensiva, sendo a eletricidade um componente absolutamente 
central no processo produtivo. Por isso, essa indústria tem passado 
por alguns apuros. Terminado o racionamento, temos a preocupação 
de que o Governo Federal anuncie a possibilidade de reformulação do 
setor elétrico brasileiro; de que essa proposta possa representar, em 
algum momento, uma elevação das tarifas de energia elétrica, que 
seriam insuportáveis para esse setor e poderia até mesmo inviabilizar 
a existência de um setor tão representativo na indústria do Brasil e 
particularmente de Minas Gerais. 

A indústria de ferro-liga precisa manter a competitividade para não 
perder a característica fundamental de ser voltada, em grande parte, 
para a exportação. Tem enorme espaço no comércio internacional. 
Sua vocação é a exportação, fundamental para a balança comercial 
brasileira. A exportação é estimulada por todos os formuladores de 
política econômica no Brasil, sobretudo pelo Governo Federal. 

Dessa forma, a possibilidade de novos aumentos pode representar o 
risco de a indústria de ferro-liga fechar suas portas. Ela está entre as 
maiores do mundo e alcançou, no ano de 2000, uma produção de 
903.000t, exportando 70% desse total e atendendo, ao mesmo tempo, 
a 94% das necessidades nacionais da indústria siderúrgica brasileira. 
Além disso, o setor contribui com US$1 .000.000.000,00 por ano para 
a balança comercial brasileira. Nos últimos seis anos esse valor 
representou 18% do resultado da balança comercial. Por ser 
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eletrointensiva, desenvolveu novas tecnologias para reduzir gastos 
com o consumo de energia. A partir de pesquisas e esforço técnico 
específico do setor, foi possível modular o uso de energia elétrica, ou 
seja, desligar os fornos na hora de pico do consumo residencial, 
voltando a funcionar somente à noite. Nos momentos de pico do 
consumo de energia, quando a população chega em casa, vai tomar 
banho e ligar outros aparelhos, a indústria de ferro-liga desenvolveu a 
capacidade de desligar seus fornos, dando uma enorme contribuição 
para o racionamento de energia. Isso a transforma no parceiro ideal 
para o setor elétrico. 

Entretanto, outros aspectos de natureza social descrevem um lado 
importante das atividades do setor, que merecem ser ditas aqui. 
Essas empresas, em geral, estão localizadas em pequenos 
municípios, onde representam a principal atividade econômica. Os 
exemplos nas nossas Minas Gerais não faltam. Poderíamos citar aqui 
Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma, Santos Dumont, Capitão 
Enéias, Bocaiúva, São João del-Rei, Barbacena, entre outros 
municípios onde a indústria de ferroligas exerce um papel central na 
atividade econômica. 

Além das usinas nesses municípios, há um outro setor de atividades 
que é o de reflorestamento e carvoejamento, que funcionam também 
como atividade central para a indústria de ferroligas. Em todo o Brasil, 
com todas essas atividades, contabilizamos 1 milhão de brasileiros 
diretamente beneficiados pelo setor de ferroligas, sendo que, só em 
Minas Gerais, 80% dessas pessoas são empregadas diretamente nas 
atividades industriais ou agregadas. Oitocentos mil mineiros 
dependem da atividade das indústrias de ferroligas. Por isso, neste 
momento em que há o risco de uma remodelação do setor energético 
e elétrico do Brasil representar uma ameaça ao funcionamento desse 
segmento, a Associação Brasileira de Produtores de Ferroligas e de 
Silício Metálico realiza esforços para mostrar ao Governo Federal o 
que todas essas atividades podem representar para o setor e o papel 
central que o setor representa na economia brasileira. Consumindo 
apenas 2% de toda a energia consumida no País e contribuindo com 
18% da balança comercial, beneficiando 1 milhão de brasileiros, 800 
mil residentes em Minas Gerais, é um setor que merece do povo 
mineiro e de todos nós, representantes do povo nesta Assembléia 
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Legislativa, nossa atenção, nosso carinho, nosso aplauso e apoio 
irrestrito, pela sua importância econômica para o nosso Estado e para 
os nossos municípios. 

Estou absolutamente seguro de que o Governo Federal terá 
sensibilidade para ouvir este apelo. Estou enviando cópia do meu 
pronunciamento ao Ministro Pedro Parente e a diversos outros 
membros do Governo Federal envolvidos com a questão energética, 
com a reforrnulação da energia elétrica no Brasil. Tenho a certeza de 
que essas pessoas terão sensibilidade para escutar o nosso apelo, 
nossa voz, nossa defesa de um segmento tão importante na vida do 
povo brasileiro e, de maneira especial, na vida de municípios pobres 
do interior do Estado. Obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

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

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos n°s 3.284 e 
3.285/2002, da Comissão do Trabalho, e 3.286 a 3.294/2002, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 
do Regimento Interno. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pastor George, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1 .460/2001. O 
projeto encontra-se em comissão, aguardando vistas. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, minha questão de 

ordem refere-se a um fato acontecido na madrugada do dia 21 do 
corrente mês. Um ex-funcionário desta Casa, Célio Froes, juntamente 
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com sua namorada, foi vítima de um seqüestro-relâmpago em Belo 
Horizonte, tendo ficado, por cerca de quatro horas, no porta-malas de 
um carro, sofrendo as agressões e os constrangimentos normais 
nesses casos, além de ter sido assaltado no caixa eletrônico. Esse 
tipo de seqüestro está aumentando, e nenhum cidadão está imune a 
essa violência. Enquanto isso, assistimos às brigas paroquiais das 
duas polícias por espaço de poder, com intervenções as mais 
infelizes, de que todos tomamos conhecimento através da imprensa. 
Mas aqui trago um registro positivo relativo ao fato acontecido com 
Célio Froes. Ele me disse que fazia um agradecimento especial à 
Polícia Militar, pela forma com que foi atendido após o seqüestro, 
particularmente pelos Soldados Carlo e Breber e pelo Cabo Luís 
Carlos, do 34° Batalhão da Polícia Militar, viatura 7497. Ficou muito 
agradecido pela forma educada com que foi atendido, pela postura 
dos policiais, que circularam de carro com ele, prestando-lhe e à sua 
namorada toda a assistência. Essa é a polícia que queremos 
funcionando em Minas Gerais. Uma polícia cidadã, comprometida com 
as pessoas, uma polícia prestando serviço correto ao público. É 
evidente que não queremos aquela que se apresentou no episódio do 
"shopping", de forma tão negativa. Este Deputado encaminhará ao 
Comandante-Geral da PMMG um elogio a esses dois Soldados e ao 
Cabo Luís Carlos. É uma forma de esta Assembléia reconhecer a boa 
ação da Polícia Militar. Esperamos que a unificação elimine o fogo das 
vaidades e estabeleça, em Minas, um comando único para a 
segurança pública. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Requerimento do 
Deputado Rogério Correia, solicitando que seja destinada a primeira 
parte de uma reunião ordinária a discutir o plano de carreira da área 
da educação e a informar sobre a homologação do concurso da área 
da educação. Requer sejam convidadas as seguintes autoridades: 
Secretários da Educação, da Fazenda e de Administração. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXII 
do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando que seja 
destinada a primeira parte de reunião de Plenário à realização de 
homenagem à Polícia Civil do Estado, pela passagem do Dia do 
Policial Civil, a ser comemorado em 1 O de maio. A Presidência defere 
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o requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Pastor George e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial em homenagem à Igreja 
Metodista Wesleyana. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando que o Projeto 
de Lei no 2.049/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Votação da indicação, feita pelo Sr. Governador 

do Estado, do nome da professora Janete Gomes Barreto Paiva para 
integrar o Conselho Estadual de Educação. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação, de conformidade com o inciso I do art. 
261, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, estava em meu 
gabinete e cheguei aqui para votar. Enquanto V. Exa. reconstitui o 
quórum, pois outros Deputados, como eu, devem estar chegando, 
quero fazer a defesa dessa indicação, por se tratar de pessoa 
conhecida, extremamente dedicada e educadora exemplar. Sem 
dúvida, será um dos nossos grandes acertos, se tivermos seus 
préstimos no Conselho Estadual de Educação. 

Janete Gomes Barreto Paiva é graduada em Pedagogia pela PUC-
MG. Especializou-se em Metodologia do Ensino Superior pelo 
PREPES da PUC-MG e é Mestre em Avaliação Educacional pela 
UFRJ. Iniciou-se na docência superior em 1969, tendo ingressado no 
ensino superior público em 1981, no curso de Pedagogia do IEMG, 
hoje Faculdade de Educação da UEMG. Foi Vice-Diretora, de 1984 a 
1988, e é a atual Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas de 
Ensino da FAE, além de representante dos professores e assistente 
do Colegiado de Pós-Graduação. Seu currículo é bastante extenso. 

Quero apenas fazer uma defesa ampla, pois é extremamente 
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merecedora e já foi sabatinada e aprovada por esta Casa. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a indicação. 
- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há quórum 

para a votação. A Presidência a torna sem efeito e vai submeter a 
matéria a nova votação. Em votação, a indicação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 263 do 

Regimento, anula a votação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, uma situação grave 
ocorreu. O voto foi violado, e, no caso de indicação para integração de 
conselho, a Constituição estabelece que ele tem de ser secreto. 
Solicito a suspensão dos trabalhos, por 10 minutos, para uma reunião 
dos Líderes, a fim de avaliarmos essa questão. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo 
que houve apenas um defeito em nosso sistema eletrônico, que já 
está sendo regularizado. A Presidência vai renovará a votação e 
solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Gil Pereira 
- Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votaram "não" 3 
Deputados, totalizando 44 votos. Está, portanto, aprovado o nome da 
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Prof". Janete Gomes Barreto Paiva para integrar o Conselho 
Estadual de Educação. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da Lista de 

Assinantes, solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento 
por 30 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Educação, solicitando sejam pedidas 
ao Sr. Eduardo Alberto Faleiro, Superintendente Regional do SESI, 
informações concernentes ao ensino fundamental prestado por essa 
entidade. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Educação, solicitando sejam pedidas 
ao Diretor do CEFET informações concernentes ao processo de 
reconhecimento e de registro do Custo Técnico Ambiental pelo MEC. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja pedido ao 
Superintendente da Receita Federal no Estado que informe o nome 
dos sócios da Administração de Terminais S.A. - ADTER. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa aos Srs. Deputados que fez retirar da pauta 

da reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.048, apreciado na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do 

Veto Total à Proposição de Lei no 15.050, que dispõe sobre o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro 
Geraes. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. 
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opinou pela rejeição do veto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Chico Rafael. 
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O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas parlamentares, 
há vários meses estamos trabalhando com esta questão que envolve 
o sistema de tributação da microempresa e da pequena empresa no 
Estado. A Assembléia Legislativa, sensível às reivindicações relativas 
ao excessivo sistema tributário que pesa hoje sobre a pequena 
empresa e a microempresa, votou em dois turnos, por unanimidade, o 
Projeto de Lei no 1.512, que infelizmente foi vetado pelo Sr. 
Governador, por orientação da Secretaria. 

A Secretaria da Fazenda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, entende 
que o sistema de tributação que hoje vigora tem por objetivo proteger 
a economia mineira. Equivocado é o seu pensamento, o seu 
raciocínio, porque não podemos exigir o desenvolvimento do Estado 
às custas da pequena empresa e da microempresa. A exigência da 
cobrança da diferença de alíquota nas compras efetuadas fora do 
Estado é perniciosa, favorece a sonegação e não dá condição de 
sobrevivência à pequena empresa e à microempresa. O projeto que 
foi vetado tem por objetivo resgatar um sistema de desenvolvimento 
econômico para o Estado de Minas Gerais e dar proteção à pequena 
empresa e à microempresa. 

Lembro aos Deputados que a proteção a essas empresas não é 
nenhum favor a esse segmento da economia; é um direito garantido 
pelas Constituições Federal e Estadual. Por isso, Sr. Presidente, 
encaminho no sentido de se derrubar o veto aposto ao nosso projeto, 
aprovado - repito - por unanimidade, em dois turnos, pela Assembléia 
Legislativa. Acredito que os nossos colegas parlamentares e a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais saberão manter a sua 
soberania e a sua independência diante do que prega a Secretaria da 
Fazenda. Infelizmente, o que temos hoje é uma visão arrecadadora, 
fiscalista, com o objetivo único de carrear recursos para o cofre do 
Estado, sem uma política mínima de desenvolvimento. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente e colegas Deputados, o sistema 
de industrialização e de desenvolvimento do nosso Estado é tímido, 
tacanho, não enfrenta a grande questão do nosso País, hoje, que é a 
guerra fiscal. O Estado de Minas precisa inserir-se na disputa para 
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desenvolver o seu parque industrial, o seu comerc1o, mas sem 
penalizar a pequena empresa e a microempresa, a pequena indústria. 
Por exemplo, nas pequenas indústrias do setor calçadista, 80% dos 
insumos utilizados hoje provêm de outros Estados; por isso, são 
obrigadas a recolher a diferença de 6%. 

No setor de vestuário, é a mesma coisa. No setor da construção 
civil, são poucas as empresas que se dedicam à produção de material 
em nosso Estado. Enfim, precisamos ficar atentos para esse detalhe, 
para o fato de que essa legislação cria reserva de mercado em favor 
dos grandes atacadistas. O Estado, lamentavelmente, está legislando 
para proteger as grandes empresas, os grandes atacadistas, e não, o 
pequeno negócio. 

Quero exemplificar com uma questão que me chamou a atenção. A 
ACESITA é a produtora de aço inox no nosso Estado. Visitamos 
algumas empresas, na cidade de Lambari, que produzem 
equipamentos e produtos para a indústria de laticínios, utilizando o 
aço inox. Não conseguem comprar dentro do Estado simplesmente 
porque empresas como a ACESITA só fazem negócio em grandes 
volumes. Por isso, vendem para os grandes atacadistas de São Paulo, 
o que faz com que as nossas pequenas indústrias comprem dos 
atacadistas de São Paulo, pagando a diferença de 6%. Que política é 
esta que tem como objetivo proteger as grandes indústrias, os 
grandes atacadistas, sem levar em conta o que estabelecem a 
Constituição da República e a Estadual, que é a proteção dos 
pequenos negócios? 

Quero lembrar também que temos, em nosso Estado, 250 mil 
pequenas empresas e microempresas, que geram cerca de 1.200.000 
postos de trabalho. Esse é um segmento que faz a nossa economia 
se movimentar. O Estado e esta Assembléia têm a grande 
oportunidade de resgatar e salvar a pequena empresa e a 
microempresa do Estado. Por isso, faço um apelo para que a 
Assembléia dê mostras de maturidade e soberania, já que aprovou, 
em dois turnos, por unanimidade, o Projeto de Lei na 1.512, matéria 
ora em votação. Precisamos dar condições de sobrevivência ao 
pequeno empresário. Infelizmente, em Minas, há um grande número 
de pequenos empresários fechando sua empresa, falindo, sem 
condições de sobrevivência, criando nova classe: a dos 
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desempresários, pessoas que sonharam um dia ter o seu pequeno 
negócio, fazer com que o seu negócio prosperasse, progredisse, 
gerasse postos de trabalho e riqueza. Muitos destes estão nas ruas, 
na condição de camelôs. 

O projeto vetado, ora em votação, reduz a alíquota de 6% para 3%, 
estabelece nova sistemática de cobrança de impostos, novo sistema 
de débito e crédito em favor da pequena empresa e microempresa, 
estabelece condiçôes de sobrevivência para os pequenos 
empresários. No Sul de Minas, Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata 
e Ouro Fino são pólos de excelência no ramo têxtil. Precisamos 
colocar à margem do processo de falência esse grande número de 
pequenas empresas e microempresas do Estado. 

Repito: esta é a grande oportunidade de a Assembléia Legislativa 
demonstrar a sua independência, a sua soberania, porque esse 
projeto já foi avaliado, analisado e discutido durante longo tempo. Não 
é um projeto formatado e apresentado de uma hora para outra e 
votado de afogadilho, de qualquer jeito, a toque de caixa. O projeto foi 
um processo amadurecido, discutido, que teve apoio e aval de toda a 
Assembléia. Esperamos que a Assembléia derrube esse veto. 

Não fazemos afronta ao Governo do Estado, absolutamente. Não 
queremos afrontar o poder de veto do Sr. Governador. Queremos que 
o Sr. Governador e a Secretaria de Estado dêem oportunidade de a 
Assembléia Legislativa também participar de um projeto de 
desenvolvimento para o Estado, o que não temos. Essa é uma triste 
realidade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós e as 250 mil pequenas 
empresas e microempresas do Estado contam com o bom-senso e a 
sensibilidade dos parlamentares para derrubarmos esse veto que está 
sobrestando a pauta e salvarmos esse segmento da nossa economia. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos 

um veto a um projeto de grande importância sobrestando a pauta. 
Faço minhas as palavras do Deputado Chico Rafael, que foi um 
baluarte, juntamente com os demais membros da Comissão 
encarregada de estudar cuidadosamente esse projeto de fomento ao 
desenvolvimento das micro empresas e das pequenas e médias 
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empresas de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, neste momento, tenta-se colocar em votação uma 
matéria. Pode ser que este Plenário contrarie aquilo que elaborou, 
contrarie um parecer feito depois de muito estudo, principalmente na 
Comissão a que foi distribuído o projeto. Ressaltamos, mais uma vez, 
que este Plenário não pode ser subserviente ao Governo do Estado. 

Esse projeto foi vetado pelo Governador, que alegou várias razões. 
No entanto, este parlamento estudou a matéria de forma cuidadosa e 
democrática. Esse projeto não foi elaborado de forma rápida, de 
afogadilho, como tem acontecido com as propostas do Governo. 
Houve a participação do parlamento, dos micro empresários e dos 
pequenos empresários de Minas, por meio de suas entidades. Enfim, 
houve um entendimento democrático, a fim de amenizar os problemas 
de sobrevivência daqueles empresários, não somente possibilitando a 
geração de cerca de 200 mil empregos, mas também assegurando a 
estabilidade das empresas. 

No entanto, esse projeto, ao ser enviado para o Governador, passa 
pelas Secretarias da Fazenda e do Planejamento. Não sabemos qual 
é o tipo, o caráter desse veto. Não pode ser eleitoreiro. Será que as 
contas estão sendo feitas com o objetivo de arrecadar para Minas 
Gerais? O Governador persiste na sua filosofia do ICMS mais alto do 
País. Houve um entendimento para se reduzir de 6% para 3% o ICMS 
dos produtos que aportam em Minas, vindos de outros Estados. Isso 
foi acordado. Houve harmonia na votação. O resultado foi enviado ao 
Governador, que vetou a matéria. 

Então, Sr. Presidente, creio que chegou a hora de esta Casa 
valorizar o seu trabalho, entender que as votações feitas neste 
Plenário, em 1 o e 2° turnos, têm de valer. Mas isso não está 
acontecendo, pois o Governador veta um projeto de lei e mais de 50% 
deste Plenário aquiescem à sua vontade. Qual é a proposta real do 
Governador? Qual é a tática que usa para que seja, no momento, 
acordado e aprovado? Ele está brincando com os Deputados, 
inclusive com aqueles que fazem parte de sua base. 

Gostaria de fazer um apelo à base do Governo: valorizem o seu 
trabalho, tenham alta estima pelo que fazem, porque, de outra forma, 
não podemos representar os segmentos da sociedade de Minas 
Gerais, no caso, os microempresários e as pequenas empresas. 
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Recebemos cobranças permanentes como mediadores dos 

interesses do povo de Minas Gerais. Depois da votação desgastante 
que aconteceu neste Plenário, relativa à taxa única dos veículos, 
estamos ouvindo muitas cobranças: "Deputado, gosto muito do 
senhor, mas a Assembléia votou o pagamento de uma taxa de 
R$30,00 para cada carro. Tenho um fusca, mas o meu patrão tem 
uma Mercedes-Benz". Ou: ''Tenho uma moto, mas o meu patrão tem 
um carro importado. No entanto, pago a mesma taxa que ele. Isso não 
é justo, Sr. Deputado". 

Isso não é justo, Srs. Deputados. E considerando que a votação foi 
secreta, foram 22 votos da base do Governo contra 14. Conhecemos 
alguns Deputados de bom-senso que vemos na lista. Ficamos tristes 
porque prevalece o fisiologismo, o interesse pessoal em desfavor da 
importância do todo. A parte, neste Plenário, tem representado mais 
que o todo. 

Esse expediente tem de acabar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Estamos diante da mesma situação. Queremos que isso não ocorra, 
não fique reverberando todas as vezes em que se vai votar um projeto 
em que o Governo opõe seu veto, apesar de ser do interesse do povo. 
O interesse do Governador ou de seus assessores privilegia alguns 
setores em que a parte é mais forte que o todo; com isso não 
podemos concordar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Não me vou prolongar muito, porque todos conhecem muito bem 
esse projeto, que faz justiça aos microempresários e aos pequenos 
empresários, que geram a maioria dos empregos de Minas Gerais. 
Não são as grandes indústrias nem o comércio de grande porte que 
responde pela maioria dos empregos, mas sim o pequeno empresário 
e o microempresário. 

Srs. Deputados, caros colegas, a votação certamente vai ser 
secreta, mas devemos dar a conhecer ao povo a posição de cada 
Deputado, principalmente agora que estamos nos encaminhando para 
eleições. O povo precisa conhecer os seus representantes. O 
Regimento Interno exige, por razões do próprio parlamento, o voto 
secreto. Mas o Plenário é soberano em relação ao Regimento Interno, 
que deve ser obedecido, exceto em condições excepcionais. Assim, 
vou redigir um requerimento pedindo que a votação seja aberta, para 
que o povo possa conhecer a posição de cada bancada, de cada 
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Deputado. 

Muitas vezes, em determinadas circunstâncias de pressão do 
Palácio da Liberdade, prevalece a vontade de cada Deputado, mas, 
por questão de sobrevivência, às vezes o parlamentar trai a sua 
consciência. Mas esse expediente não pode ocorrer agora, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez, gostaria de reiterar o 
apelo: vamos votar pela derrubada do veto e vamos fazer justiça aos 
microempresários e aos pequenos empresários, para que não haja 
maior desemprego. Fala-se muito em desemprego no Brasil, mas este 
é o momento de combatê-lo e de favorecer a sociedade, o povo de 
Minas Gerais. 

O Líder do PSDB me autorizou a dizer que vamos votar pela 
derrubada do veto. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, peço licença para 

encaminhar a votação da tribuna. De tempos em tempos, esta Casa 
vive alguns momentos decisivos. A matéria que está em discussão 
envolve, na verdade, a própria autonomia do Poder Legislativo, a 
independência, a própria dignidade de um Poder independente. Mais 
uma vez, nesta legislatura, estamos vivendo um desses momentos. 

Estamos encaminhando um veto do Sr. Governador a um projeto de 
lei que procura apenas fazer justiça a um grupo de pequenos 
empresários e de microempresários de Minas Gerais injustiçados, 
para manter suas empresas em funcionamento, que têm dificuldade 
para assegurar empregos para milhares de mineiros e suas famílias. 
No Governo passado, houve a tentativa de solucionar esse problema. 
O projeto então encaminhado foi descaracterizado e substituído. 

Nos momentos em que esta Casa é chamada à sua dignidade, à 
manifestação de sua independência e dignidade, essas questões se 
colocam acima dos partidos políticos, de questões menores. A Casa 
mostra soberania, grandeza, desprendimento, sob a liderança de um 
Deputado que não é do meu partido, que não tem cerrado fileiras com 
minhas posições nem com as dos companheiros do PSDB, em 
oposição ao Governo do Estado, a todos os desacertos, os 
desarranjos e a omissão do Governador Itamar Franco. Mas todos 
nós, de vários partidos, tivemos a grandeza, o desprendimento de 
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aceitar a liderança do Deputado Chico Rafael, porque ele era, 
nesse momento, porta-voz de uma causa que era de todos nós, era 
de todos e de ninguém especificamente. Compreendemos isso e nos 
unimos em torno dessa causa, fizemos manifestação inequívoca, 
unânime e forte da Assembléia Legislativa para o Governo do Estado, 
para o Sr. Governador, para o povo de Minas Gerais, para os 
empresanos, para as entidades empresariais de que, nestes 
momentos, sabemos as questões que estão acima de interesses 
específicos, as grandes questões que são os grandes interesses do 
povo de Minas Gerais e agimos dessa forma. Para nossa surpresa e 
horror, se é possível nos horrorizarmos com qualquer gesto deste 
pequeno Governador, de pequena estatura política, se é possível 
ainda nos horrorizarmos com seus gestos, este foi um momento de 
decepção e de horror: seu veto. E é por isso que estamos reunidos 
nesta tarde: para encaminharmos essa votação. O que está em jogo 
não é apenas - e isso já seria suficiente - o interesse de um grupo de 
pequenos empresários, é a capacidade da Assembléia Legislativa de 
dizer não aos desmandos do Governador Itamar Franco, dizer: "Basta, 
Governador, V. Exa. já se omitiu em tudo, então, pelo menos se omita 
em relação a essas questões mais graves". 

Ele, que se omitiu em relação a tudo, no momento em que se 
pronuncia, é para prejudicar o Estado. É só isso que é capaz de 
fazer? Este Governador omisso, irresponsável, fujão, que some, 
desaparece, diz que vai para a Europa, para os Estados Unidos e é 
flagrado comprando muamba em Foz do Iguaçu, na Ciudad Del Este. 
Diz que está indo ver a filha nos Estados Unidos e é flagrado em 
Copacabana, de mãos dadas com sua assessora militar, em um 
desrespeito à hierarquia, feito que Minas Gerais não viu antes. Não é 
papel da PM fornecer namoradas para o Governador do Estado. Isso 
é um insulto às mulheres de Minas. 

Se somos obrigados a conviver com isso, então, nas poucas vezes 
em que vem ao Estado e em que se assenta no seu gabinete, no 
Palácio da Liberdade, é para fazer isso? É para isso que serve, afinal 
de contas, para jogar lama no ventilador? Esse é o Governador que 
Minas tem? Infelizmente, é. Esse é o Governador que Minas merece? 
Certamente que não. Minas merece muito mais. Minas, de tradições 
democráticas, libertárias, históricas, que teve papel central na história 
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do Brasil, merece ter um Governador com G maiúsculo, que 
assuma a liderança do Estado, tome a frente de nossos negócios e 
seja exemplo para o povo em todos os seus gestos. 

Não queremos um Governador calhorda, que tem coragem de 
perseguir microempresários. Aonde o Governador quer chegar? Quer 
humilhar a todos. Humilha esta Casa, seus companheiros, humilha 
seu Vice-Governador, humilha e desrespeita a todos. É chegado o 
momento da história em que somos convocados a manifestação clara 
e inequívoca. Vejo aqui um representante do povo de Betim, o 
Deputado Pinduca, que, na sua sabedoria de homem simples do 
povo, sabe e reconhece que estes são os momentos em que cada um 
de nós cresce e se agiganta para dizer não aos desmandos do 
Governador. Basta! 

Se é para isso que V. Exa. serve, que fique no Hotel Glória, no Rio 
de Janeiro, ou comprando uísque falsificado em Ciudad Del Este. Que 
não nos atrapalhe mais. Chega de desmandos, de desrespeito pelo 
povo, pelos pequenos empresários e microempresários e pelos 
trabalhadores de Minas. V. Exa. só sabe criar impostos e prejudicar os 
interesses de Minas. 

Por isso, nestes momentos, estamos juntos. Estamos de mãos 
dadas. Todos estamos acima dos partidos. Digo isso com o 
sentimento cívico que me envolve e de que me orgulho. Estou junto, 
sim. Junto da boa causa para mostrar ao Governador, para dizermos 
juntos: Basta de desmandos, Governador. Basta de desrespeito ao 
povo. Vá para o inferno, para o raio que o parta, mas não atrapalhe os 
interesses de Minas. 

Vamos dizer não. Não aceitamos essa manifestação do Governador. 
Chega de omissão, de descaso e de desrespeito. Pare de insultar o 
povo de Minas, Governador. É um povo sofrido, que não merece isso. 
Estamos juntos, todos nós, de todos os partidos. Temos grandeza e 
desprendimento para nos colocarmos acima dessas questões e 
dizermos não. Vamos derrubar esse veto injusto e covarde do 
Governador de Minas Gerais. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estivemos acompanhando atentamente o processo de tramitação 
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desse projeto na Casa. Inclusive, fui o relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira; com o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
realizamos várias reuniões com o representante da Secretaria da 
Fazenda, com representantes dos diversos segmentos envolvidos 
com a microempresa. Discutimos exaustivamente todos os aspectos 
do projeto para que pudéssemos apresentar ao povo um projeto 
avançado, que estimulasse a criação de microempresas e, mais 
ainda, a manutenção das existentes. Esta Casa entendeu essa 
proposta, tanto que, por unanimidade, aprovamos esse projeto, que, 
infelizmente, numa avaliação errônea do Governo, foi totalmente 
vetado. Para que apoiar microempresa? Por que a Constituição 
Federal e a Estadual garantem tratamento especial às micro e 
pequenas empresas? Exatamente porque sabemos que não há forma 
mais econômica, eficiente e eficaz de gerar emprego e renda do que a 
microempresa. 

O Governo mandou recentemente proposições de lei pedindo 
autorização, inclusive, para investimento, um financiamento do Banco 
do Nordeste para a região mineira da SUDENE no valor de 
R$300.000.000,00. É importante a aprovação desse projeto, porque 
vamos injetar R$300.000.000,00 na área mineira da SUDENE. Agora, 
pergunto: não é muito mais fácil criar emprego e gerar renda na região 
mineira da SUDENE do que por meio do estímulo à micro e pequena 
empresa? É um investimento muito menor e com retorno imediato. O 
que deveríamos fazer não é criar entraves para a microempresa. 
Sabemos que a concentração de renda existente também nas 
atividades econômicas leva um número reduzido de empresas a 
constituir 95% da arrecadação de ICMS do Estado. Para que vamos 
complicar a vida das milhares de empresas que representam muito 
em termos de geração de emprego e renda, mas muito pouco em 
termos de geração de impostos para o Estado? Acho que seria muito 
mais racional defender os pequenos. São eles que, com sua 
quantidade, podem representar equilíbrio social e econômico para o 
Estado e diversas regiões. A microempresa se instala em qualquer 
lugar, por piores que sejam as condições sócio-econômicas da região. 
É a pequena empresa que está ali. É o pequeno empresário do 
comércio, do serviço e da indústria que se instala em qualquer lugar, 
com aquela vocação de empreendedor, muitas vezes familiar, e, com 
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seu trabalho, consegue levar adiante sua vontade, vocação e 
competência para empreender. Sabemos que a microempresa tem um 
ciclo de vida muito pequeno. Precisamos ter mecanismos para facilitar 
sua vida e seu dia-a-dia, mas também para facilitar sua gestão para 
que perdure e cresça, deixe de ser micro e se torne empresa média 
ou grande. O que estamos vendo é uma discussão sem rumo, que 
não quer realmente entender essa dificuldade da micro e da pequena 
empresa. O próprio Governo, por mais de dois anos, deixou de 
cumprir a lei, que previa que, seis meses após sua vigência, haveria 
revisão. E não foi feita. O Governo vinha cobrando essa taxa instituída 
do diferencial do ICMS quando compra fora do Estado, cobrando 
também o diferencial nas compras efetuadas dentro do Estado na 
situação em que houvesse a redução da alíquota do ICMS. 

Ora, se a alíquota era 18% e, por alguma razão, o próprio Governo a 
reduziu para 12%, era cobrada do microempresário essa diferença, 
mesmo nas compras dentro do Estado. Isso mostra a má-vontade da 
Secretaria da Fazenda para com as microempresas. Isso era contra a 
lei, e a própria Secretaria reconheceu que foi apenas um equívoco. 
Mas penso que foi muito além de um equívoco, foi usurpação, 
arbitrariedade da Secretaria da Fazenda para com o microempresário. 

Estamos prestes a votar esse veto e sabemos que as entidades 
empresariais lamentavelmente não chegam a um consenso sobre 
assunto de tamanha importância. Há entidades que participaram da 
elaboração de um novo projeto, e não houve coesão nem consenso 
entre elas. Tive a oportunidade de falar neste Plenário, quando as 
instituições empresariais que mantêm o SEBRAE perderam o controle 
deste, tornando-se uma instituição cuja gestão é definida pelo 
Governo do Estado. E os empresários perderam porque não 
souberam ir além das questões pessoais e discutir aquilo que seria de 
interesse para o nosso Estado. Será que cairão no mesmo erro de 
não saber se unir para um interesse maior, devido a questões 
menores? É lamentável que isso tenha ocorrido no caso do SEBRAE, 
quando me posicionei em Plenário, denunciando a falta de 
entendimento. É também lamentável que, neste momento, uma 
situação que atinge 250 mil microempresários não consiga chegar a 
um consenso. Essa é a proposta não dos empresários nem das 
instituições que os representam, mas sim daqueles pequenos, que 
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precisam do apoio desta Casa. Se as próprias instituições não 
conseguem dar-lhes apoio, creio que não podemos fugir à nossa 
responsabilidade. Não precisamos ficar defendendo as grandes 
empresas, porque têm canais competentes para tanto. Mas, se os 
micro e pequenos empresários não tiverem esta Casa do seu lado, 
não terão mais ninguém. 

Portanto, faço este veemente apelo: não abandonemos os pequenos 
empresários de Minas, não abandonemos os microempresários à sua 
sorte ou à vontade do Governo, que nem sempre é a melhor para 
Minas ou para eles. Vamos, sim, protegê-los, porque, se esta 
Assembléia não defende o microempresário, o desempregado, o baixo 
assalariado, não teremos ninguém para defendê-los e estaríamos 
fugindo a nossa responsabilidade. Apelo aos meus pares: não 
fujamos, não deixemos de lado os que precisam do nosso apoio, do 
nosso argumento. Não queremos a proteção paternalista, mas aquela 
em que o microempresário tenha condições de gerar renda para si e 
sua família e, ainda, gerar empregos. Aí, sim, estaremos dando uma 
resposta mais imediata ao problema que vivenciamos todos os dias, 
que é a solicitação de emprego. Hoje nossos jovens não encontram 
emprego, e, quando podemos fazer alguma coisa por meio da 
microempresa, vamos fugir à nossa responsabilidade? Trabalhemos 
para derrubar esse veto, a fim de que seja aprovado esse projeto, 
amplamente discutido com o Governo, que, se não colocou 
anteriormente sua posição, não quis fazê-lo. A Presidência desta 
Casa e vários Deputados participaram de reuniões visando chegar ao 
consenso, e entendíamos que esse consenso havia sido conseguido 
quando da votação do projeto nesta Casa. Obrigado. 

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

imprensa, amigos das galerias, talvez seja essa a derradeira vez que 
ocupo a tribuna desta Casa para falar do Micro Geraes. Estamos, 
desde longa data, buscando uma solução em benefício do 
microempresário de Minas Gerais e, particularmente, daqueles que 
estão buscando por parte do Governo incentivo e melhores condições 
para o seu negócio. Desde o início de 2001, estamos nessa maratona. 
Estamos percorrendo todo o Estado, junto com os Deputados Bilac 
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Pinto, Chico Rafael, Geraldo Rezende e Carlos Pimenta, que 
fizeram parte da Comissão Especial para buscar, em todas as regiões 
do Estado, informações, para que o projeto viesse da maneira como 
veio, respaldado pelos anseios de toda a classe empresarial, 
particularmente o microempresário. 

Sr. Presidente, quantas discussões e quantos encaminhamentos no 
1° e no 2° turno conseguimos galgar nesta Casa e, por unanimidade, 
conseguimos a aprovação desse projeto, que é bom para Minas e 
para o Brasil? De lá para cá, aprovado no 1 o e no 2° turno, nossa 
surpresa veio do próprio Palácio da Liberdade, que deu, nesse projeto 
de interesse para Minas, a sinalização de que, com certeza, tem o 
sentimento do Secretário e do próprio Governo, que após veto. Após 
exaustivas audiências públicas, longos debates com todos os órgãos 
da imprensa e de todos os setores que estão analisando 
cuidadosamente esse projeto, novamente constituída uma comissão 
para apreciar o veto, tive o prazer de ser relator da matéria. E qual a 
nossa surpresa, porque, após vários contatos, vários entendimentos, 
tínhamos certeza absoluta de que o Governo iria nos acompanhar, 
buscando o restabelecimento da classe empresarial. 

Devo dizer a V. Exas. que aceitei o desafio, mesmo sendo da base 
governista, e emiti parecer pela rejeição do veto por entender que, 
assim, resgataríamos o sentimento, a expectativa desse empresário 
que clama e lotou as galerias. Até hoje, eles estão esperando a 
decisão unânime, firme e democrática da Casa do povo. 

Por essas razões, ocupo, talvez pela última vez, esta tribuna, para 
falar do Micro Geraes e, mais uma vez, pedir aos pares que nos 
acompanhem na rejeição do veto, pois esse projeto, sem dúvida, é o 
oxigênio, o passaporte para nossas pequenas e médias empresas, 
particularmente para as mais afetadas, que estão nas divisas do 
Estado e, principalmente, na região sul-mineira, onde se localizam 
inúmeras malharias e setores de investimento, que agregam grande 
responsabilidade. 

Srs. Deputados, pedimos a todos que acompanhem o relatório de 
nossa lavra, e o sentimento dos microempresários, pois é um projeto, 
como bem disse o Deputado Hely Tarqüínio, que traduz o sentimento 
e a expectativa dessa classe. Temos certeza de que a bandeira, 
acima de tudo, é da Assembléia Legislativa, para garantir a 
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continuidade, principalmente, dessas empresas, que hoje estão à 
beira da falência, sem nenhuma possibilidade de financiamento junto 
aos Bancos de sua região. 

Faço esse apelo. Ratifico, plenamente, a argumentação do autor do 
projeto, Deputado Chico Rafael, e de toda a Comissão. Peço-lhes que 
acompanhem nosso relatório, pois buscamos, por meio do consenso 
de todos que trabalharam dia a dia em sintonia, apresentar um bom 
trabalho, e não é justo, depois de tanta reflexão e discussão, 
chegarmos ao final de uma caminhada longa, sem nenhuma solução 
para a expectativa dos empresários. Talvez esse seja um atestado de 
óbito para todos os microempresários, mas não vamos deixar isto 
acontecer. 

Quero, mais uma vez, ratificar minhas ponderações e dizer aos 
nossos colegas que votaremos pela rejeição, conforme nosso parecer, 
para a garantia e o restabelecimento das microempresas do nosso 
Estado. 

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, em que pese ao meu respeito pelo 
Deputado Amilcar Martins, que considero um dos grandes baluartes e 
parlamentares desta Casa e foi Secretário do Governo Eduardo 
Azeredo, de fazer uma colocação. Não posso calar-me neste 
momento de tantas ofensas feitas pelo ilustre parlamentar à honra e à 
dignidade do Governador Itamar Franco. Temos assistido a isso, por 
inúmeras vezes, mas hoje queremos dar um basta, pois entrou na 
vida privada, na intimidade do Governador, trazendo ao Plenário 
afirmações de que nosso Governador não é merecedor. Ele está 
pichando a sua integridade e, sobretudo, sua honra, o maior bem do 
homem e, particularmente, do nosso Governador. 

É lamentável ouvir tudo isso calado. Mas, neste momento, de 
público, quero dizer que não concordo com essas colocações. Se o 
Deputado quer vir discutir a matéria, que o faça, mas deve deixar a 
honra do Governador quieta e sua vida pessoal em paz, pois não 
podemos mais nos calar diante de tantas ofensas à dignidade, à honra 
e até à família do Governador. 

Nós, da bancada governista, que conhecemos o Governador e a sua 
intimidade e sabemos da sua conduta honrosa, digna e exemplar, não 
nos podemos silenciar. O ilustre Deputado fez uma verdadeira salada 
de ofensas e humilhações, tachando-o de mulherengo. Para tudo tem 
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um basta! Encaminharemos contrariamente, mas, no dia em que 
alguém ofender a minha honra e a minha dignidade, terá resposta. 
Estou aqui, porque conheço bem o passado do Governador, a sua 
conduta como Presidente da República e a sua dignidade na 
condução dos destinos de Minas. Isso é lamentável! 

Registro estas palavras para que, pelo menos, respeite a intimidade 
do Governador. Encaminho contrariamente. Falem mal do Governo, 
falem que o Governador não administra e não governa, mas não 
toquem na honra e na dignidade, porque elas são bens intocáveis. 
Faço este registro, como poderia fazê-lo por qualquer outro colega. 
Não podemos mais ficar à mercê de tantas ofensas. Faço este registro 
para que aconteçam as discussões, os apartes e os 
encaminhamentos. Mas não toquem na honra e na dignidade de quem 
quer que seja, principalmente na do Governador. 

Sr. Presidente, encaminho, respeitosamente, pela rejeição desse 
veto. Tenho a certeza de que derrubaremos o veto do ilustre 
Governador Itamar Franco. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, com 

muita alegria atenderei ao pedido do Deputado João Batista de 
Oliveira. À tarde, o povo mineiro ficou perplexo com o pronunciamento 
do Deputado Amilcar Martins. Neste dia tão especial, estamos 
discutindo a Proposição de Lei no 15.050, que tem o objetivo de 
fomentar, de auxiliar e de estimular as pequenas empresas de Minas 
Gerais. O papel da Assembléia Legislativa é o de fazer, no campo 
democrático e em alto nível, um debate de idéias, para sabermos em 
que esse projeto pode ajudar e em que pode prejudicar. De forma 
destemperada, o Deputado Amilcar Martins surpreendeu a todos. Falo 
isso porque eu o conheço muito bem. Trata-se de um Deputado da 
mais alta expressão, muito letrado, culto e extremamente preparado. 
Jamais poderia esperar que expressões tão alusivas, desonrosas e 
agressivas pudessem partir do Deputado Amilcar Martins. Chegou a 
utilizar uma expressão tão pesada! Repetirei as suas palavras, com 
tristeza, quando, referindo-se ao Govenador, disse: "Vá para o 
inferno". 

Deputado Amilcar Martins, esse pronunciamento de V. Exa. foi 
lamentável, pois diminui e arranha a imagem do Legislativo mineiro, 
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que deveria ser o exemplo e a referência para a classe política e 
para todos os mineiros. Creio que isso ocorreu em um momento de 
desequilíbrio e de nervosismo. Creio, ainda, que V. Exa. terá a 
humildade de retornar a esta tribuna e de externar o seu perdão por 
ter dito essas palavras inadequadas. 

É lamentável, Deputado Amilcar Martins. Neste instante, externo o 
nosso apoio, a nossa solidariedade aos pequenos, aos menores, aos 
desassistidos e parabenizo o Deputado Mauro Lobo, que foi muito 
feliz no pronunciamento. Se a Assembléia Legislativa não cuidar, 
proteger, ajudar os menores, quem é que vai empunhar a bandeira 
desses sofredores? 

Aproveito, Deputado Mauro Lobo, utilizando a sua sábia palavra, 
para falar sobre outro projeto, com o mesmo perfil de ajudar os mais 
pobres, de autoria do Deputado Amilcar Martins, o qual recebeu o no 
1. 756, o ICMS solidário, que continua parado nesta Casa. O projeto 
visa ajudar quase 15.000.000 de mineiros, foi debatido pelos 
Deputados desta Casa, já teve a participação democrática de todos os 
partidos, passou por todas as comissões, todos os dispositivos 
regimentais. Essa regulamentação, esse aperfeiçoamento do ICMS do 
Estado, entretanto, continua estagnado. Tenho certeza de que o 
Presidente da Assembléia, os Deputados todos, devemos, com 
imparcialidade, muita ponderação, ouvir o sentimento dos mais 
pobres, o clamor daqueles que se encontram deserdados da sorte. 
Esse é o papel da Assembléia Legislativa. 

Então, é com muita felicidade e tranqüilidade que manifesto o meu 
apoio ao Micro Geraes, por reconhecer a relevância do impulso que 
esse projeto vai proporcionar aos microempresários. Referendo a 
necessidade de se votar o mais rápido possível o ICMS solidário, sob 
pena de se prejudicar a imagem dos parlamentares. 

Por último, digo ao Deputado Amilcar Martins, com humildade, mas 
com firmeza, que nenhum Governador, nenhum homem público 
merece esse tratamento inadequado e indevido, muito menos o 
Governador Itamar Franco, que tem uma vida, uma trajetória pública 
vitoriosa, pautada pela correção, seriedade, honestidade e, acima de 
tudo, pela estrita observância dos mais rigorosos padrões de 
probidade. Que o Deputado Amilcar Martins possa repensar o que 
disse, e, numa demonstração de grande valor, redimir-se do equívoco 
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que acaba de cometer. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

obviamente queremos encaminhar pela derrubada do veto do Micro 
Geraes. Já tivemos oportunidade de, por meio desta tribuna, mostrar 
mais uma vez o prejuízo que terá o Estado de Minas Gerais sem esse 
projeto, os empregos que deixarão de ser gerados e o aumento do 
desemprego. 

Vejo Deputados que se definiram como da base governista do 
Governo de Itamar Franco, tentando fazer o impossível aqui: defender 
aquilo que não tem defesa. A verdade dos fatos está exatamente 
nessa direção. O Sr. Itamar Franco tomou posse, mas não assumiu o 
Governo. Minas Gerais está desordenada. Não temos uma direção. 

Todos tiveram oportunidade de ver uma pesquisa nesse fim de 
semana, que reflete o pensamento do povo sobre o Governo. Não é 
apenas o que pensam os Deputados Miguel Martini, Amilcar e outros; 
é o povo, mais de 50% - não me lembro exatamente do número - do 
povo pesquisado não souberam dizer qual a marca deste Governo, se 
ele trabalhou no social, no desenvolvimento de Minas, na área de 
educação ou saúde. A resposta é: não há marca deste Governo. 
Quase 70% disseram que ele não fez nada. E eles estão apenas 
revelando um fato, a verdade. 

O Governador gastou meio milhão para dizer ao Brasil - porque 
pensava que tinha possibilidade de ser Presidente da República, mas 
o povo brasileiro é responsável e jamais permitiria isso - que o 
problema da dívida do Estado estava saneado por ele. Quando lemos 
o balanço e olhamos os números do Estado, vimos que a dívida 
aumentou assustadoramente, vimos a desordem salarial do 
funcionalismo. É mesmo defender o indefensável, é tentar tirar água 
da pedra. Por um milagre, isso acontece. Já aconteceu uma vez. Mas 
somente por milagre. 

Há muita insensibilidade por parte do Governo em relação ao que já 
mostramos, às pequenas e microempresas de Minas, que são 
responsáveis pela geração de aproximadamente 1 milhão de postos 
de trabalho. E o que está fazendo este Governo? Ele alterou a lei 
inicial do Micro Geraes, que era boa, para pior. 



1009 
E, aí, após ampla discussão, chegou-se, por consenso, a esse 

projeto de lei. A Casa votou por consenso. Mas parece que não 
interessa para esse Governador o desenvolvimento de Minas Gerais, 
a geração de empregos, o bem-estar social dos mineiros. Então, veta. 
Manda outro projeto para cá, pior do que todos os que já existiram. 

Já denunciamos que o Governador terá de prestar contas à 
sociedade mineira dos 91 milhões que desviou do FUNDESE, criado 
durante a primeira versão do Micro Geraes. Não contabilizou nesse 
fundo os 91 milhões, ao longo dos três anos de Governo. Poderiam 
estar na micro ou na pequena empresa, na capacitação dos 
funcionários, na compra de equipamentos, no empréstimo para capital 
de giro, enfim, sendo usados para o crescimento e o desenvolvimento 
dessas empresas. O que faz o Governador? Desvia 91 milhões. Terá 
de prestar contas a esta Casa e à sociedade mineira. Gostaria que um 
Deputado da base governista nos explicasse onde foram colocados 
esses 91 milhões, que poderiam estar gerando empregos e 
contribuindo para o desenvolvimento de Minas. 

Agora, o Governador está taxando as micros e as pequenas 
empresas; não quer que esse projeto seja transformado em lei que 
beneficiará os pequenos. Já mostramos aqui, por meio de números, 
que existem quase 247 mil micros e pequenas empresas, num total de 
305 mil empresas em Minas. Estão presentes em quase 90% dos 
municípios mineiros. As grandes e médias empresas estão presentes 
em apenas 1 00 municípios. Isso significa que as grandes empresas 
estão concentradas nas grandes e médias cidades. Se as micros se 
tornarem pequenas e se as pequenas se tornarem médias empresas, 
estaremos promovendo a distribuição econom1ca do Estado, 
corrigindo os desequilíbrios regionais, permitindo que o mineiro possa 
ter o seu emprego no interior e não tenha necessidade de vir para 
Belo Horizonte, onde contribuirá para a geração de outros problemas 
sociais. Essas 247 mil empresas pequenas significam apenas 9,6% da 
receita do Estado, ou seja, não é o mais significativo. Portanto, um 
projeto de incentivo à micro e à pequena empresa permitiria melhor 
distribuição, permitiria equilíbrio. Mas o Governo não está interessado 
em Minas Gerais, não tem sensibilidade suficiente para entender isso. 
Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, farei uma 

constatação e uma sugestão à Mesa, com referência ao veto do 
Governador ao projeto do Micro Geraes, que foi aprovado no final do 
ano, vetado pelo Governador em janeiro e que se encontra até agora 
na pauta, provocando debates acalorados, acirrados, com posições 
antagônicas, deixando numa certa instabilidade o próprio setor 
empresarial no que diz respeito à pequena empresa e à 
microempresa. A constatação que queremos fazer, Sr. Presidente, é 
que essa matéria não tem a concordância da Federação do Comércio, 
da Federação da CDL e da CDL quanto à manutenção do veto, como 
tem sido divulgado pela Casa e por alguns setores. Essas entidades 
lutam e defendem a derrubada do veto, porque entendem que o 
projeto votado em dezembro é o que atende ao anseio do setor. 

Essa é uma questão clara. Se algum outro setor disse que concorda 
com a manutenção do veto, não é representativo da pequena 
empresa e da microempresa. Aqueles que realmente defendem a 
categoria, defendem o setor, defendem também a derrubada do veto. 
Já que há um desentendimento, uma certa confusão, essas próprias 
entidades estão se movimentando para que, hoje e amanhã, possam 
enviar comunicados, por fax, aos gabinetes dos parlamentares, 
mostrando o seu posicionamento. 

Sr. Presidente, gostaríamos de colocar sobre essa matéria, que é 
importante, que é polêmica, que suscitou e atraiu a atenção dos 
parlamentares e suscita uma perspectiva em torno de milhares de 
microempresários e de pequenos empresários, uma outra questão: 
que seja fixada, por um entendimento com os Líderes, sob a 
coordenação da Mesa, uma data específica para a votação desse 
projeto, para que os interessados, sobretudo os pequenos 
empresários e os microempresários, possam se deslocar das suas 
cidades, das suas regiões, e vir à Assembléia acompanhar essa 
votação. 

Este é o anseio deles, que têm vínculos com diversas regiões e com 
diversos parlamentares: participar do debate. E fazer a votação sem 
dar essa oportunidade para que a categoria compareça à Casa e 
acompanhe a votação que diz respeito a eles é uma injustiça. Não 
podemos tratar assim o pequeno empresário e o microempresário de 
Minas Gerais. O que pedem é muito pouco: a definição da data. 
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Vamos sugerir o dia 7, a primeira terça-feira do mês de maio, 

após a semana do feriado, de modo que possam se mobilizar, se 
articular e comparecer à Assembléia para acompanhar a votação, que 
é de suma importância para o setor. 

Então, fazemos um apelo à Presidência, para que determine essa 
votação por meio de um acordo de Líderes, suspenda a reunião e 
convoque os Líderes. É nosso intuito buscar, pelo menos, uma 
visibilidade para a votação. Eles querem acompanhar, trazer seus 
argumentos, mostrar que argumentos levantados por alguns setores 
do Governo estão errados e sensibilizar os parlamentares. Eles 
querem ter essa chance, essa oportunidade. 

O Governo, ao contrário, tem essa oportunidade quase que 
diariamente, já que está presente por meio de assessores, de 
Secretários e tem agilidade e instrumentação para isso. O pequeno 
empresário e o microempresário vivem com duras dificuldades no 
interior e não têm condições de se instalar na Capital todo dia, para 
defender seus interesses. 

Portanto, seria interessante, Sr. Presidente, marcar uma data 
específica, para que pudéssemos, até lá, buscar algum entendimento. 
Na pior das hipóteses, faremos uma votação com as galerias cheias 
por esses homens que fazem o progresso e o desenvolvimento de 
Minas e que devem estar presentes, porque é um direito deles vir ao 
parlamento, ver os parlamentares a quem confiaram seu voto e em 
quem acreditam, parlamentares que representam a sua região. Eles 
querem estar presentes para trazer a sua mensagem, o seu 
esclarecimento a respeito de matéria tão importante para a economia 
de Minas Gerais. 

Fica aqui, Sr. Presidente, a constatação de que o setor legítimo, que 
representa o pequeno empresário e o microempresário, apóia a 
derrubada do veto e a nossa sugestão para que seja marcada uma 
data, o dia 7 de maio, para que se faça a votação com a presença do 
setor nesta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado 
Antônio Carlos Andrada que tem trabalhado incansavelmente sobre 
esse tema e que hoje foi um dia de mobilização dos Deputados para 
que pudéssemos ter a votação. 

Quero informar também ao ilustre Deputado que nossa pauta está 
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travada - novo termo para o sobrestamento de proposições - até a 
votação desse projeto. E temos projetos importantes, que precisam 
entrar em pauta. Portanto, vamos insistir com os Líderes, com os 
Deputados, para votarmos essa matéria o mais rápido possível. Peço 
a compreensão do Deputado Antônio Carlos Andrada, a fim de que 
possamos continuar nosso trabalho hoje, pois houve a mobilização 
para esta tarde e para esta noite. Mantenho a convocação 
extraordinária, e a matéria principal é justamente o veto ao Micro 
Geraes. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, veja bem a 
contradição que se coloca na questão do Governo do Estado. O 
Deputado Chico Rafael, conversando com os pequenos empresários e 
os microempresários, parte da idéia de estimular os pequenos 
empresários e os microempresários a investir em suas empresas e os 
que não as têm a criar empresas, porque são geradoras maiores de 
emprego e de renda do que as grandes empresas. As grandes 
geradoras de emprego e renda são as pequenas empresas e as 
microempresas. São como sementes que se lançam ao chão, de onde 
pode crescer uma empresa. De uma pequena idéia, de um pequeno 
movimento, de uma pequena ação de empreendedor, gera-se uma 
grande empresa. 

O Governo do Estado pega a fantástica idéia do Deputado Chico 
Rafael, que vem de sua discussão com os pequenos empresários, e 
transforma esse projeto num projeto do Governo para arrecadar. Não 
é um projeto que estimule as grandes empresas, porque não me 
consta que acumular imposto sobre empresa possa estimulá-la a 
produzir mais. Então, aproveitando o momento em que o projeto já 
estava nesta Casa, sendo discutido nas comissões, o Governo entra 
no processo, produz o substitutivo e acrescenta a tal malvada taxa de 
6% na importação de produtos; logo este Estado, que já tem uma das 
maiores taxas de impostos, 18%, 12%, o que seja. Um acréscimo de 
6% em determinados produtos, como por exemplo, aqueles que têm 
uma taxa de ICMS de 6%, significa um aumento de 100% no custo 
desse produto. 

Esse projeto foi aprovado, no final de 1999, com nosso voto 
contrário, é claro, pois o PSB, partido a que pertencia nessa época, 
votou contra, e eu, enquanto Deputado, e tendo discutido esse projeto 
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na minha base, votei contra. Mas o projeto foi aprovado assim 
mesmo. Em 2000 e 2001, o Governo se aproveita desse projeto e tem 
sua fonte arrecadadora. Em 2001, houve a discussão, o Estado todo a 
levantar a polêmica, com a participação dos microempresários e dos 
pequenos empresários, e nasce outro projeto. No final do ano, devido 
à negociação, reduz de 6% para 3%. Nesse projeto, o Governo não 
está perdendo, continua ganhando 3% na importação dos produtos. E 
agora, depois de tudo isso feito, de recursos gastos nesta Casa, 
ocorre o veto do Governador. Foi depois de negociação entre os 
autores desse projeto e a comissão que trabalhou nele e rodou o 
Estado com o Governador, representado pelo seu Secretário da 
Fazenda, que se constituiu a síntese, que é o próprio projeto, votado 
por unanimidade nesta Casa. 

Então, sinto que há a ausência dos interessados nessa matéria. Os 
comerciantes são os grandes prejudicados, pois têm que comprar o 
produto fora. E quantos produtos, não tendo em Minas Gerais, eles 
são obrigados a comprar fora, porque ainda não são produzidos no 
Estado? Estão sendo onerados, e, nesse sentido, é que é necessário, 
para que a democracia impere, que haja, realmente, a participação 
maior dos interessados nessa matéria, que são os microempresários e 
os pequenos empresários. Sei da sua luta e da sua compreensão com 
relação a esse projeto. Sabemos que o Presidente tem uma atenção 
especial com esse projeto, mas não podemos perder a oportunidade 
de que esse veto seja derrubado e se ajude um pouco os pequenos 
empresários e os microempresários. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. sabe, 
precisamos de quórum qualificado para a votação. Não temos nem 26 
Deputados em Plenário para continuar o processo. Temos que ter 39 
Deputados, porque estamos em fase de votação. Pedimos que 
encerre de plano a reunião, pela ausência de Deputados necessários 
para o processo de votação. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Responderam à 
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chamada 33 Deputados. Não há quórum para votação. A 
Presidência solicita aos Sr. Secretário que proceda à nova chamada 
dos Deputados para a recomposição de quórum. 

-O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à 

chamada 33 Deputados. Não há quórum para votação nem para a 
continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 25, às 9 horas e às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 347• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
23/4/2002 

Presidência do Deputado Aílton Vilela 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Ambrósio Pinto-
Palavras do Sr. Pedro Valente da Cunha - Palavras do Sr. Honório 
Onofre de Abreu - Entrega de placa - Apresentação Musical. 

Composição da Mesa 
O locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à 

mesa os Exmos. Srs. Pedro Valente da Cunha, Presidente da União 
Espírita de Minas Gerais; Honório Onofre de Abreu, Conselheiro da 
União Espírita de Minas Gerais e Diretor do Departamento de 
Assuntos de Unificação Espírita; Bady Raimundo Guri, Presidente do 
Conselho Deliberativo da União Espírita de Minas Gerais; e Deputado 
Ambrósio Pinto, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença, em Plenário, da Sra. Maria 

Eugênia Nogueira Braga, Vereadora à Câmara Municipal de Mário 
Campos, e do Sr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, da Associação 
Médico-Espírita do Brasil, em nome de quem saudamos os 



Presidentes das diversas entidades representantes das 
organizações espíritas. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
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O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia 
do Espírita. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 

será interpretado por Sandro Assunção de Deus, tenor do Coral Lírico 
de Minas Gerais. 

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

limos. Srs. Pedro Valente da Cunha, Honório Onofre de Abreu, 
Desembargador Bady Raimundo Guri, Deputado Ambrósio Pinto, 
representantes da comunidade espírita de Minas e do Brasil, 
Deputados presentes, convidados, senhoras e senhores, esta 
Presidência deseja destacar, na abertura desta Reunião Especial em 
Homenagem ao Dia do Espírita, a iniciativa do nobre colega Deputado 
Ambrósio Pinto. 

S. Exa., além de propor o requerimento que deu origem a esta 
reunião, é também o autor do projeto que estabelece, em Minas 
Gerais, por intermédio da Lei no 12.757, o 18 de abril como o dia 
consagrado a essa comemoração. Essa data evoca a criação da 
doutrina espiritualista de Allan Kardec, que lançou, há 145 anos, na 
França, berço dos direitos do homem, "O Livro dos Espíritos", obra 
síntese de seu pensamento, publicada em 1857. 

O conjunto da obra de Kardec é, sem dúvida, um legado que, ao 
longo dos tempos, vem prestando inestimável colaboração à busca 
permanente do homem por um mundo melhor. 

A tolerância, o senso de fraternidade, o respeito e, sobretudo, a 
prática da caridade, características marcantes da comunidade espírita, 
representam, atualmente, imperativo maior da consciência humana. 

De fato, presenciamos e participamos hoje, direta ou indiretamente, 
de grave crise mundial, que tem suas raízes mais profundas na 
incompreensão, na intolerância e na ausência de uma visão ampla e 
concreta dos valores fundamentais. 

Na verdade, todos fazemos parte de uma mesma e grande família. 
Faz-se urgente, neste momento, significativa renovação espiritual da 
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humanidade. 

Esse retorno ao humanismo deve reacender, dentro de cada um de 
nós, a chama quase extinta da centelha divina que ainda sobrevive no 
íntimo do nosso coração. 

O gênio de Allan Kardec, além de seu próprio poder criador, soube 
buscar inspiração nos princípios fundamentais do pensamento 
universal, na herança gloriosa de civilizações que honraram o nosso 
passado, seja na Grécia helênica ou no antigo Egito. 

Se o homem fosse apenas matéria, como se afirma cada vez mais, 
numa cultura onde a ambição e o egoísmo representam as linhas de 
força do sistema de produção e de consumo, certamente não haveria 
graves inquietudes sobre a vida e o destino da espécie humana. 

Porém, em meio ao vazio espiritual de nosso tempo, observamos 
que a busca de uma luz maior, capaz de iluminar e afastar as sombras 
que se abatem sobre nós, atrai número crescente de pessoas. 

Na luta por um mundo melhor e mais feliz, onde as pessoas se 
tornem mais conscientes dos deveres para com elas mesmas e para 
com os seus semelhantes, a comunidade espírita ocupa lugar de 
merecido destaque. 

Que esta homenagem do Poder Legislativo seja, pois, símbolo de 
esperança em dias promissores para o futuro da humanidade. 
Esperança que vem do altar da própria criação, inspirada pelo amor 
mais sublime que existe, que é o imenso amor de Deus, amor que 
sustenta e anima sua magna obra universal. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Ambrósio Pinto 
Antes de iniciarmos o nosso pronunciamento, gostaríamos de 

lembrar que hoje estamos comemorando o Dia de São Jorge 
Guerreiro, santo venerado tanto pela Igreja Católica quanto pela 
doutrina espírita. Exmos. Srs. Deputado Aílton Vilela, Pedro Valente 
da Cunha, Honório Onofre de Abreu, Desembargador Bady Raimundo 
Curi, Deputados, Deputadas, espíritas, convidados, imprensa, há 
quatro anos um projeto de lei de nossa autoria originava a Lei no 
12.757, que instituía a data de 18 de abril como o Dia Estadual do 
Espírita, coincidindo com o lançamento de "O Livro dos Espíritos", em 
1857. 

Tal iniciativa surgiu do bom relacionamento que sempre tivemos 
com a população espírita em nossa cidade natal, ltajubá. É 



incontestável a grandeza da obra edificada pelo Centro Espírita 
Allan Kardec nessa cidade. 
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Entre as muitas ações realizadas por essa entidade em prol do 
social, destacamos a criação do Centro de Terapia e Atenção da 
Saúde Mental Doutor Bezerra de Menezes, em fase de conclusão, 
que beneficiará diversas cidades sul-mineiras e na qual tenho grande 
participação. 

Como homem público temos o dever moral de defender os 
interesses daqueles que nos procuram, independentemente da raça, 
cor, credo ou posição social, conforme dita a Carta Magna, que rege 
os direitos e deveres do povo brasileiro. Enquadram-se, nesse 
contexto, os espíritas. 

O espiritismo, entre os seus praticantes, é considerado religião, 
ciência e doutrina filosófica, aspectos esses sistematizados por Allan 
Kardec. Professor formado em Medicina, nunca seguiu a profissão, 
mas tinha como preocupação humanitária unificar as crenças 
religiosas. 

Em 1854, ficou convencido, após começar a freqüentar sessões 
espíritas, de que sua missão era fundar uma religião "verdadeiramente 
grande e digna do Criador", conforme palavras suas. Era defender a 
crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação 
entre vivos e mortos por meio da mediunidade. 

Passou a se dedicar exclusivamente ao espiritismo, fundando a 
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a "Revista Espírita". 
Escreveu vários livros, entre os quais "O Livro dos Espíritos", "O Livro 
dos Médiuns", "O Evangelho segundo o Espiritismo", "A Gênese", "O 
Céu e o Inferno". 

A doutrina pregada por Kardec prepara o homem para uma vida 
equilibrada, proporcionando-lhe novos horizontes no que diz respeito 
à fraternidade universal, nos termos dos ensinamentos do Evangelho 
de Jesus. 

Minas Gerais sempre atuou de forma marcante na divulgação do 
espiritismo, com destaque para os médiuns Eurípedes Barsanulpho, 
de Sacramento; Zé Arigó, de Congonhas; e Chico Xavier, de Pedro 
Leopoldo, radicado em Uberaba. 

É bom lembrar, ainda, que os espíritas são merecedores de votos de 
louvor, pois desenvolvem um trabalho de assistência social de grande 
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importância, mais bem traduzido pelo nome de caridade. 

Portanto, agradecemos a esta Casa por ter acolhido a nossa 
proposta para a realização desta homenagem especial em 
comemoração ao Dia do Espírita. 

Infelizmente, não pudemos promover o evento no último dia 18, 
devido a compromissos agendados anteriormente pela Mesa da 
Assembléia. Mas fica aqui a nossa lembrança de uma data tão 
significativa para essa que é uma doutrina realmente votada para o 
bem comum. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Pedro Valente da Cunha 
Exmo. Deputado Aílton Vilela, limos. Srs. Honório Onofre de Abreu, 

Desembargador Bady Raimundo Guri, Deputado Ambrósio Pinto, é 
uma alegria estar nesta Casa. Os espíritas de Minas Gerais se 
rejubilam por esta celebração do seu dia, ainda mais pela nobreza da 
Assembléia Legislativa em comemorar a data em sessão solene. 

Para nós, o fato é significativo e honroso, pois legitima a aspiração 
dos profitentes da doutrina, que entendem que a nossa causa é 
louvável e significativa socialmente, tendo o direito de ocupar um lugar 
destacado na sociedade brasileira. 

Estabelecido o Dia do Espírita, fica determinada a representação 
social dos espíritas perante os Poderes da República, para a sua 
prática doutrinária no território nacional. 

Assim, esta reunião é, a nosso ver, uma homenagem merecida e 
certamente prioritária, pois a ação de nobreza e de alcance moral-
cultural do Deputado Ambrósio Pinto atende aos anseios dos espíritas 
de Minas Gerais. Deputado Ambrósio Pinto, receba a nossa gratidão. 

Entretanto, não seria justo esquecer a magnanimidade do 
Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, que teve alcance cultural 
ao permitir a realização deste significativo evento. Deputado Antônio 
Júlio, receba a nossa gratidão. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Honório Onofre de Abreu 
Exmo. Sr. Deputado Aílton Vilela, querido irmão Pedro Valente da 

Cunha, estimado Bady Raimundo Guri, Deputado Ambrósio Pinto, 
dirigentes de casas espíritas, autoridades representantes de outros 
órgãos de nossa esfera espírita e de áreas de nossa administração, 
queridos irmãos e irmãs, o espiritismo, cuja família está sendo 
homenageada com tanto carinho por esta Casa - que, no nosso 
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entendimento, é o centro polarizador, dinamizador e radiador do 
pensamento de liberdade da nossa querida Minas Gerais, que temos 
aprendido a respeitar e valorizar intensamente -, é uma doutrina, 
como acabou de ser lembrado pelo Deputado Ambrósio Pinto, de 
tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Como ciência, o 
espiritismo nos faz entender a presença do mundo espiritual, junto do 
qual vivíamos através dos milênios sem entender. Falando da 
natureza, das condições dos seres que habitam este mundo, 
observamos que, sem dúvida, é a doutrina uma revelação no seu 
sentido científico. Como filosofia, engloba todas as conseqüências 
morais que emanam do relacionamento entre os planos físico e 
espiritual. Em seu aspecto religioso, podemos compreendê-la como 
sendo a doutrina que veio ao nosso encontro pela extensão da 
misericórdia do Criador, ajudando-nos a entender o mecanismo da 
própria luta reeducacional, a encontrar, com base no Evangelho do 
Cristo, o legítimo sentido da liberdade. 

E essa doutrina espírita tem sido, naturalmente, uma mensagem a 
oferecer altas doses de esperança e de fortalecimento da fé a um 
número muito grande de corações. 

Codificada a partir da metade do século XIX, trouxe apontamentos 
da maior importância a todos nós que procuramos compreendê-la, 
conhecê-la e estudá-la. Aponta-nos, desde aquele momento em que 
se iniciava crise muito grande no contexto sociológico do nosso 
planeta, que hoje ganha momento ainda maior, como verdadeiras 
luzes, os caminhos a serem percorridos com lutas e sofrimentos, 
obviamente, mas com a claridade da esperança e da certeza de que o 
Cristo está no leme dessa grande embarcação. 

As suas raízes entram vigorosamente no solo da mensagem de 
Jesus, a garantir a sua exuberância, a garantir a sua plenitude como 
doutrina, visando a atender os valores mais importantes e 
proeminentes de todos nós, que sabemos que, se o corpo exige 
alimentação para se manter, o espírito carece também de 
alimentação, de um metabolismo pleno, a fim de que as estruturas 
intrínsecas de nossa alma possam ter forças no encaminhamento de 
sua própria destinação. 

Como acabamos de ouvir nas palavras de S. Exa. Deputado 
Ambrósio Pinto, a mensagem espírita teve como codificador Allan 
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Kardec, o professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, nascido a 3 
de outubro de 1804 em Lion, na França. Professor por excelência, 
soube herdar e gravar toda a experiência e sensibilidade de João 
Henrique Pestallozzi, preparando-o para a grande jornada. 

Aceito o convite para conhecer os acontecimentos mediúnicos que 
se desenvolviam no solo francês e por toda a Europa, a princípio 
cético, quando assiste aos primeiros movimentos de comunicações 
espirituais nota que os assuntos ali trabalhados e os fenômenos não 
poderiam ficar restritos ao plano da curiosidade periférica, transitória. 
Algo mais surgia atrás daqueles acontecimentos. 

Nessa altura, o potencial de Hippolyte Léon Denizard Rivail tinha 
que ser movimentado. Espírito egresso de muitas e muitas 
experiências louváveis da maior importância, ante o trabalho 
incansável de Cristo, lança-se ao esforço da codificação. Conhece o 
fenômeno em maio de 1855, ensinando-nos o que é amor ao trabalho 
e determinação, para, em abril de 1857, dois anos depois, vir a lume a 
sua primeira obra, "O Livro dos Espíritos". Mas não ficaria a 
mensagem espírita restrita a esse primeiro movimento. 

Em janeiro de 1861, lança "O Livro dos Médiuns". Em abril de 1864, 
"O Evangelho segundo o Espiritismo", e em agosto de 1865, a obra "O 
Céu e o Inferno", "pentateuco" encerrado com a edição do livro "A 
Gênese", em 1868, parte o querido e grande missionário de Lion para 
a vida maior, a 31/3/1869. Os valores contidos na mensagem que ele 
conseguiu codificar, ao peso do estudo do sacrifício dos testemunhos 
acerbos, teria o papel de projetar a mentalidade humana dentro de 
sua própria estrutura anímica para uma era nova, com a autoridade da 
sustentação de Jesus, o Mestre. 

No seu plano informativo, poderia ela abrir para nós, criaturas 
exigentes, para a edificação de uma fé à luz da razão, a realidade do 
Criador, com uma inteligência suprema do espírito, como princípio 
inteligente ou seres inteligentes da criação. Abrir para nós a realidade 
da evolução, como lei maior, conforme a qual funciona a gradatividade 
das experiências no nível das reencarnações, definindo para nós uma 
nova concepção de vida espiritual, como sendo a mudança das 
condições vibracionais a que estamos sujeitos, projetando-nos no 
conhecimento da vida, a desenvolver-se segundo um plano de 
interação, entidades desencarnadas ou fora da vida física, e o 
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grupamento de expenencia, no plano das vidas sucessivas, no 
campo da matéria mais densa. Abriu-nos os valores da mediunidade, 
que integra o mecanismo da evolução, da imortalidade, tão colocado 
em dúvida. Ainda que a doutrina não trouxesse nada para nós, nessas 
conceituações filosóficas, teria deixado, bem vivamente, em nosso 
íntimo, a compreensão da vida e seu regime de imortalidade. Somos 
cidadãos do universo, é impossível criar uma sociedade como a 
nossa, restringir-se a momentos, décadas de luta, afirmação, 
aprendizagem, de estruturas elaboradas num campo ético, para que 
se perdesse no túmulo. A alma continua em regime de imortalidade. 
E, da mesma forma que o plano físico é o grande berço capaz de 
operar condições de nos projetar a novos padrões na evolução, não 
só à terra esse berço e esse campo de operações projetam-se, 
também aos mundos habitados, que, praticamente, diante da ciência, 
expressam para nós uma realidade extraordinária. A ciência está na 
busca dessa confirmação, dessa homologação de cunho efetivo. Mas, 
para os que participam da doutrina e a estudam e também - por que 
não? - uma série imensa de companheiros adeptos e simpatizantes, 
não estamos sós, como o próprio Werman Van Braun manifestou, 
antes de sua volta ao plano maior: "Não estamos sós no universo". A 
vida abunda em grandeza e em majestade, nas mais variadas escalas 
da aprendizagem do ser inteligente, na fixação da sua humanização, 
na busca da angelitude, que não representa a chegada a um destino 
finalístico, mas a conquista da responsabilidade, numa efetiva 
proposta de libertação do ser, numa autêntica linha informativa de que 
crescemos para trabalhar e operar. Se houver-me na intimidade do 
solo cumpre vertilizar a terra na sua linha, no seu espaço reduzido, 
como um ser ainda não manifesto na sua grande expressão 
evolucional aos que progridem em inteligência, em razão e sentimento 
a vida se abre em novos planos e perspectivas. 

Esse é o conteúdo da nossa querida doutrina espírita. Talvez, se 
fosse apenas projeção na horizontalidade dos fatos, estaria, quem 
sabe, com recado pela metade. Mas a grandiosidade da doutrina se 
expressa naquele ângulo de verticalização e penetramos na 
intimidade da alma trabalhando o sentimento, norteados pela 
essencialidade dos ensinos do Cristo, que vêm novamente à tona, não 
mais nas suas expressões de periferia, mas principalmente com o seu 
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substrato escondido na letra. E o espírita não faz esse papel de 
lançar luz na intimidade do relato evangélico. E a mensagem expressa 
com genuidade as indicativas de reformulação do próprio destino. 

Estamos recolhendo valores para trabalhar o nosso senso 
operacional no bem e no amor, sem o que a liberdade de fora será 
muito difícil de ser alcançada. Vamos entendendo que o momento de 
transição que vivemos exige mentes esclarecidas, fundamentadas no 
zelo, no trabalho e na proposta realizadora, mas fundamentada no 
gosto da operação íntima de reeducação, do trabalho digno, a fim de 
que, a cada noite, possamos nos recolher e agradecer tranqüilamente 
ao alto: "Fiz alguma coisa". 

Mas ficaria muito restrito também se tudo isso se realizasse e 
operasse no nível da afirmação egocêntrica, de nossa manifestação 
apenas. Mas a indicativa da doutrina, em seu sentido de verdade, que 
é o seu lema fundamental, define que é impossível a conquista dela 
como fundamento à perfeição sem vinculação operacional em que 
envolvemos o mundo que nos obriga e as instituições que são as 
molas do progresso, dos seres com quem convivemos e junto dos 
quais nós fazemos a interdependência. Precisamos uns dos outros. 

A caridade, alimentada com tanto carinho pela doutrina, levada com 
tanto zelo pelos espíritas, é também aquele campo em que se opera: 
"O que tenho posso transferir àquele que não tem", num plano de 
sustentação e de veiculação dos padrões que representam as 
riquezas do universo nos sentidos exterior e intrínsico que buscamos 
no nível da nossa libertação. 

A doutrina espírita reflete com sabedoria o Evangelho para a 
atualidade do mundo, o Evangelho vivido com tranqüilidade e 
segurança nos fundamentos da humildade, no reconhecimento de 
nossa pequenez, mas na certeza de que podemos fazer alguma coisa. 

E, quando o Dia do Espírita é comemorado com tanto carinho nesta 
Casa, que não apenas abre as portas para que nós, de um grupo 
evidentemente reduzido, pudéssemos usufruir dessas vibrações tão 
bem implementadas pelo nosso querido Deputado Ambrósio Pinto, 
pela direção desta Casa, que, na pessoa do ilustre Deputado Aílton 
Vilela, representa condignamente o Deputado Antônio Júlio, que a 
dirige de modo natural e de praxe, é como se pudéssemos afirmar que 
fomos recebidos com muito carinho, que representa a extensão do 
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pensamento espírita e evangélico no contexto da nossa luta de 
afirmação e crescimento. E tendo em vista as lutas que nos são 
reservadas com carinho e sem ameaças, porque quem conhece os 
objetivos não teme os lances do percurso, estamos tendendo, nesta 
hora, em prece, a nossa gratidão a Deus e ao Cristo. Este 
praticamente o repositório máximo de qualquer esforço de libertação, 
em face das verdades que sua mensagem irradia. Agradecer aos 
queridos integrantes desta Casa na sua vasta extensão, no nível 
daqueles pares, Srs. Deputados, em quem depositamos um carinho 
muito grande e a certeza da consciência com que elaboram seus 
mandatos. A todos os servidores desta Casa, com quem temos 
mantido de modo eventual alguns contatos, e vendo que, para além 
de uma estrutura burocrática e automática, encontramos um sorriso, 
uma alegria, um bem-estar e um reconforto intrínseco a atingir 
também nossos corações. 

E aprontando-nos para encerrar esses rápidos minutos de 
experiência tão bonita que vivemos na comemoração do Dia do 
Espírita, que representa a edição primeira do "Livro dos Espíritas", de 
18/4/1857, que define nossa data com muita honra, com vibrações de 
agradecimento muito amplas ao autor do projeto transformado em lei. 
Agradecemos, portanto, ao Criador por tudo quanto nos tem oferecido. 
E relembramos Cristo nesta hora difícil pela qual a humanidade passa; 
vamos buscar lá atrás, há dois milênios, um episódio ocorrido em uma 
pequena localidade não muito distante de Jerusalém, após a 
crucificação de Jesus, chamada Emaús. Jesus desce com dois 
discípulos que não o conheceram. Mantém-se no anonimato para 
aferir o grau de caridade e amor daqueles aprendizes. Chega ao 
ambiente em que ficaria aquele transeunte anônimo, companheiro de 
jornada, ficaria no anonimato. Não entenderam da parte dele algumas 
instruções de natureza filosófica e foram descendo. Chegando à porta 
da casa, poderiam tão-somente tê-lo dispensado, ficando livres do 
companheiro, mas o assunto foi outro, que avocamos para nossa 
discussão, com muito carinho. 

Naquela hora, os dois companheiros se voltaram para aquela 
criatura anônima e se expressaram assim: "Fica conosco porque já é 
tarde e já declinou o dia". Buscamos essa expressão nesse momento 
de conturbação e de luta em todos os setores, pedindo a Deus 
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permita que o pensamento crístico vigore na nossa intimidade, 
não só junto daqueles que sofrem, mas também daqueles que, em 
sofrimentos diferenciados, lançam-se, ao lado das lutas e dores, à 
empreitada de edificar uma nova era, uma nova sociedade. E Minas 
Gerais tem papel transcendente nesta grande luta, com vistas à era 
que se estrutura a partir de agora. Que sejamos amparados todos 
nós, todos os que laboram nesta Casa que carinhosamente nos 
acolhe hoje. Que as luzes do plano maior os envolvam e a todos nós 
nessa grande luta em que não podemos desfalecer por cansaço. 
Agradecemos o carinho e manifestamos nossa gratidão profunda a 
esta Casa. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Pedro Valente 

da Cunha de placa alusiva a esta comemoração, com os seguintes 
dizeres: "As religiões são como ilhas em meio a um grande oceano. 
São pontos de luz, paz e reflexão. Fundado em 1854 por Allan 
Kardec, o espiritismo tornou-se uma religião verdadeiramente digna 
do Criador. A homenagem do Poder Legislativo Estadual à União 
Espírita de Minas Gerais pelo importante trabalho de assistência 
social traduzido pelo nome de caridade. Belo Horizonte, 23 de abril de 
2002. Deputado Antônio Júlio, Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O Sr. locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo 
Musicaridade, da Mocidade Espírita O Precursor, que apresentará as 
músicas "Canção de Amor'', "Humildade Suprema" e "Quando Penso 
em Jesus." 

- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. locutor- Teremos o prazer de ouvir novamente o tenor Sandro 

Assumpção de Deus, do Coral Lírico de Minas Gerais, que 
interpretará a música "Já É Tempo". 

- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e dos demais convidados. 
ATA DA 53• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas 
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Rodrigues, Aílton Vilela e Luiz Menezes (substituindo este ao 
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPDP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de 
Lei n°S 1.631, 1.869, 1.893, 1.911, 1.917, 1.919, 1.922 e 1.923/2001. 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da 
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.631, 1.869, 
1.893, 1.911, 1.917, 1.919, 1.922 e 1.923/2001 (relator: Deputado 
Aílton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Di mas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins - Antônio Genaro. 

ATA DA 90• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de abril de dois mil 
e dois, comparecem na Câmara Municipal de Barbacena os 
Deputados Edson Rezende e Luiz Menezes, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Edson Rezende, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, 
inciso 111, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater, em audiência pública, o atendimento prestado aos 
trabalhadores da região pelos órgãos do Ministério do Trabalho ali 
instalados. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Di mas 
Enéas Soares Ferreira, Diretor do Sindicato dos Professores do 
Estado de Minas Gerais; Márcio José da Silva, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena e Região; 
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Diógenes Salgarello, Gerente Executivo do INSS, e Mauro Adolfo 
Nicolato, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. Justificou-se a ausência dos Srs. 
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho de Minas Gerais, e 
Maria lzabel Dacall Bárrio, Subdelegada do Trabalho de Conselheiro 
Lafaiete. Na condição de autor do requerimento que motivou a 
reunião, o Presidente tece considerações iniciais e, em seguida 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, dos convidados e dos 
demais presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Djalma Diniz - Rogério Correia. 

ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de 

abril de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados lvair Nogueira, Dilzon Melo, Agostinho Silveira, Durval 
Ângelo e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado lvair Nogueira, 
assume a Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. O 
Deputado Dilzon Melo, com a palavra, apresenta requerimento no qual 
solicita sejam ouvidos na reunião os Srs. Francisco José Rezende dos 
Santos, Presidente da Associação dos Servidores da Justiça de Minas 
Gerais - SERJUS-MG -; Eugênio Klein Dutra, Presidente do Sindicato 
dos Notários e Registradores de Minas Gerais - SINOREG-MG -; 
Wolfgang Jorge Coelho, Presidente da Associação dos Mutuários e 
Registradores de Minas Gerais - ANOREG-MG -; e Maurício 
Leonardo, Vice-Presidente da ANOREG-BRASIL, e lê requerimento 
do Deputado Miguel Martini, em que pede seja solicitado ao 
Corregedor-Geral de Justiça do Estado o encaminhamento à CPI da 
relação de todos os cartórios de ofício de notas do Estado, 

~-----------~------------~ 
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especificando os atos praticados e a movimentação dos 
pagamentos efetuados por eles nos últimos seis meses. Colocados 
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A 
Presidência esclarece que o teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - lvair Nogueira - Agostinho Silveira 

Durval Ângelo - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 858 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e três de abril de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair Nogueira, 
Antônio Carlos Andrada, Eduardo Brandão e Luiz Fernando Faria, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado lvair Nogueira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Marco 
Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Estado de Transportes e 
Obras Públicas, para obter informações sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela Pasta. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
A Presidência, de comum acordo com os membros da Comissão, e o 
Secretário transferem esta reunião para uma nova data, a ser 
marcada, e agradece ao convidado por sua presença. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 2002. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

1028 

O Deputado Bené Guedes, por meio do projeto de lei em tela, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação São-
Gonçalense de Proteção à Infância, com sede no Município de São 
Gonçalo do Sapucaí. 

Publicada em 1°/12/2001, a matéria foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os 
ditames do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 

sobre a matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de 
utilidade pública ela deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção 
pessoas idõneas não remuneradas pelo exercício de suas funções e 
estar em funcionamento há mais de dois anos, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. Verificamos, no art. 27 do 
estatuto da entidade, o compromisso de que "as atividades dos 
Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes 
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem", e, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão 
destinados a outra instituição congênere, juridicamente constituída, 
que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, 
conforme está disposto no art. 29. 

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
Associação em causa preenche os requisitos constantes da referida 
lei. Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na 
Casa. Estamos, porém, modificando o art. 1 o do projeto, para tornar 
correto o nome da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.891/2001 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDAW 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação São-
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Gonçalense de Proteção à Infância - ASPI com sede no 
Município de São Gonçalo do Sapucaí.". 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.042/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.042/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves, 

pretende declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Carmo do Cajuru, com sede nesse município. 

Publicada em 22/3/2002, vem a matéria a esta Comissão, à qual 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe 

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade 
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos e tem 
como Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que 
ocupam. 

Verificamos, inclusive, que o art. 60 do estatuto da Irmandade veda 
a distribuição de lucros, bonificações, vantagens ou dividendos a 
dirigentes, mantenedores, irmãos, sócios e a todos os membros da 
diretoria, e o seu art. 61 estabelece que, no caso de sua dissolução, 
os bens reverterão em benefício de entidade de fins assistenciais, 
devidamente registrada no CNSS. 

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1 o 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.042/2002 na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente- Agostinho Silveira, relator- Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 



2.046/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O Projeto de Lei no 2.046/2002, do Deputado lvair Nogueira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Parque Residencial Dona Francisca - ACOPREDOFRAN -, com sede 
nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 23/3/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, 
inclusive, que o parágrafo único do art. 18 da Associação prevê que 
os membros de sua diretoria e o conselho fiscal não farão jus a 
qualquer remuneração pelos serviços prestados e o § 1 o do art. 20 
estabelece que, em caso de dissolução, seu patrimônio será 
destinado, integralmente, a outra entidade congênere, razão pela qual 
não vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.046/2002 na forma original. 
Sala das Comissôes, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

2.075/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n° 

2.075/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
de Moradores do Bairro Parque da Banheira, com sede no Município 
de Carmo do Paranaíba. 

Publicada em 5/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser 
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102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela instituição interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais, e a bem do interesse público, constatamos que o art. 
45 da Associação de Moradores do Bairro Parque da Banheira prevê 
que as atividades dos Diretores, Conselheiros, bem como as dos 
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação ou vantagens, sob 
nenhuma forma ou pretexto, enquanto o § 2° do art. 46 determina que, 
em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a 
uma entidade congênere localizada no município, com personalidade 
jurídica, e que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.075/2002 
na forma original. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.086/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em 

exame visa declarar de utilidade pública o Centro Infantil Nossa 
Senhora das Vitórias, com sede no Município de ltuiutaba. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 6/4/2002, a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao 
exame preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto 

de Lei no 2.086/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 
12.972, de 27/7/98, enunciadas no seu art. 1°, quais sejam ter a 
entidade personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de 
dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas 
pelo exercício de seus cargos. 

Observamos, no caso em questão, o atendimento às exigências 
legais, pelo exame dos documentos que foram anexados aos autos do 
processo. Ponderamos, também, que a entidade não remunera os 
membros de sua diretoria, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem (art. 28 do 
estatuto), confirmando, assim, que eles servem desinteressadamente 
à coletividade. Ademais, sendo a entidade dissolvida, seus bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com 
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Serviço 
Social (art. 27). 

Não vislumbramos óbice à tramitação da matéria na Casa. 
Conclusão 

Pelas razões registradas, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.086/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Sebastião Costa - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.826/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em exame 
institui mecanismos de incentivo ao acesso de setores etno-raciais 
historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público 
estadual de ensino superior. A proposição foi distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto com a Emenda no 1, e às 
Comissões de Direitos Humanos e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A instituição das chamadas políticas compensatórias na esfera do 
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ensino público constitui medida de grande importância na 
valorização dos grupos étnicos historicamente discriminados da 
população brasileira. Com efeito, a sociedade brasileira, ao longo do 
seu processo histórico de formação, caracterizou-se pela supremacia 
da ordem econômico-política e da cultura implantadas pelo 
colonizador português, em detrimento do patrimônio sociocultural 
acumulado pelas populações ameríndias e africanas nos seus 
milênios de existência. 

O resgate da importância decisiva dessas populações na formação 
do povo brasileiro ainda está por se fazer. A sociedade brasileira, 
regulada formalmente por princípios jurídico-constitucionais que 
garantem a igualdade dos cidadãos perante a lei, é ainda, no exercício 
concreto das práticas soc1a1s, marcadamente etnocêntrica e 
discriminatória em relação aos grupos étnicos não hegemônicos. A 
dificuldade de acesso ao ensino superior, reflexo da desigualdade de 
condições de vida e de educação entre os cidadãos brancos e os 
negros, mestiços e indígenas, é uma das conseqüências desse 
quadro. 

Políticas compensatórias na esfera do ensino público foram 
instituídas com sucesso em outras sociedades. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a população negra contou, até passado recente, com 
cota mínima obrigatória de vagas nos estabelecimentos de ensino. No 
Brasil, o Estado do Rio de Janeiro instituiu, por meio da Lei no 3.708, 
de 9/11/2001, a cota de 1 O% de vagas para as populações negra e 
parda no acesso às universidades estaduais. 

A iniciativa do autor da matéria é, assim, altamente louvável, por 
instituir mecanismos concretos que possibilitem uma relativa e parcial 
"reparação" das injustiças sofridas pelos grupos étnicos brasileiros 
discriminados no campo da educação. 

Audiência pública realizada por esta Comissão, que contou com a 
participação de técnico da Universidade do Estado de Minas Gerais e 
de antropólogo do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, 
somada a pesquisa realizada para a elaboração deste parecer, leva-
nos a apor à proposição as emendas abaixo redigidas. 

A primeira emenda visa aprimorar a redação do art. 1 o do projeto. 
Entre as modificações sugeridas, está o critério de identificação da cor 
ou etnia do cidadão a ser beneficiado, que, a nosso ver, deve ser a 
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sua propna declaração, no ato da inscrição para os exames 
vestibulares. Com efeito, inexiste no país declaração oficial individual 
de cor ou etnia. A classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, apontada na proposição original como critério de 
identificação legal dos beneficiários, é tão-somente estatística, não 
podendo ser tomada como base para a distinção de casos individuais. 

Houvemos por bem, na segunda emenda, generalizar a definição de 
estabelecimentos estaduais de ensino superior, de modo a que possa 
abranger também as universidades estaduais que venham a ser 
criadas. 

A terceira emenda objetiva ampliar a cota mínima que se quer 
instituir. Como bem o lembrou o antropólogo Ricardo Álvares, do 
CEDEFES, a taxa de 20% tem grassado na discussão do tema no 
Brasil, apesar de o percentual de cidadãos negros, pardos e indígenas 
do País constituir aproximadamente 45% do total da população. Na 
região Sudeste, segundo dados do IBGE, essa taxa é de cerca de 
35% do total da população. No Estado de Minas Gerais o percentual é 
significativamente mais alto que o da região Sudeste, tendo em vista a 
contribuição histórica dos africanos para a formação do povo mineiro. 
Há dados que indicam que, no Estado, os negros são cerca de 46% 
do total da população. 

A quarta emenda tem por finalidade assegurar que as provas dos 
exames vestibulares sejam as mesmas para todos os candidatos, 
independentemente de sua condição etno-racial, estabelecendo-se a 
distinção criada pelo projeto a partir da classificação dos candidatos. 

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

1.826/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com as emendas a seguir apresentadas. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao inciso I do parágrafo único do art. 1 o do projeto a seguinte 

redação, suprimindo-se, por prejudicialidade, a alínea "b" do mesmo 
dispositivo: 

"Art. 1°- ........................................................... . 
Parágrafo único - ............................................... . 
I - como setores etna-raciais historicamente discriminados o 

conjunto dos cidadãos brasileiros que se declararem, no ato de 
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inscnçao para exames vestibulares em estabelecimentos de 
ensino público superior do Estado, negros, pardos ou indígenas, 
respeitado, no último caso, o critério estabelecido pelo inciso I do art. 
3° da Lei Federal no 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do 
Índio);". 

EMENDA N°3 
Dê-se ao inciso 11 do parágrafo único do art. 1 o do projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 1°- .................................................... .. 
Parágrafo único - ........................................ .. 
li - como estabelecimentos de ensino público superior do Estado as 

universidades administradas pelo Estado de Minas Gerais;". 
EMENDA N°4 

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3° - A cota mínima de vagas nos estabelecimentos de ensino 

público superior do Estado fica estipulada em 40% (quarenta por 
cento) do total de vagas existentes em cada período ou ano letivo.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao parágrafo 3° do art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"§ 3° - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota 

mínima dar-se-á a partir de lista de classificação independente, 
garantindo-se que as provas dos exames vestibulares sejam as 
mesmas para todos os candidatos, independentemente de sua 
condição etno-racial.". 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente- Edson Rezende, relator- João Leite. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.945/2002 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei no 

1.945/2002 acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei no 13.694, de 
1°/9/2000. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002, a proposição 
recebeu preliminarmente, por parte da Comissão de Constituição e 
Justiça, parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos 
relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
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Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende alterar a Lei no 13.694, de 2000, 

acrescentando o§ 5° a seu art. 1°, a fim de modificar a denominação 
das vantagens pessoais das parcelas remuneratórias concedidas aos 
ex-servidores da MinasCaixa em decorrência da aplicação do art. 1 o 
da Lei no 10.470, de 1991, para "vencimento básico complementar". 

A mencionada Lei n° 10.470, de 1991, determinou a absorção dos 
ex-servidores da extinta MinasCaixa no Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo a partir de 15/3/91, garantindo-lhes a remuneração recebida 
naquela data, além de gratificação semestral à base de 1/6 mensal, 
parcelas concedidas por decisão judicial já incorporadas à 
remuneração e vantagens decorrentes do exercício de cargo de 
confiança ou de função gratificada. 

A referida norma determinou, ainda, que, sendo a remuneração 
superior à referente ao símbolo de vencimento de posicionamento do 
servidor, para efeito de pagamento, resultante da identificação da 
função pública com classe correspondente ou equivalente em 
denominação, atribuições e nível de escolaridade à do Grupo do 
Quadro Específico de Provimento Efetivo, perceberá o servidor a 
diferença, a título de vantagem pessoal, exceto se ele puder ser 
posicionado em nível superior correspondente à remuneração 
percebida. 

Sobre a diferença referida na mencionada norma deverão incidir os 
percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos ao 
funcionalismo, em caráter geral, correspondentes ao respectivo 
símbolo de seu posicionamento. 

Ocorre que, à época da conversão das tabelas de vencimentos dos 
servidores públicos em URVs, por força da Lei n° 11.51 O, de 1994, os 
ex-servidores da MinasCaixa deixaram de perceber a vantagem na 
forma assegurada em lei, situação que se pretendeu corrigir com a 
edição da Lei n° 13.694, de 2000, norma que a proposição em 
epígrafe pretende alterar. 

A alteração proposta revela a meritória intenção de garantir a 
manutenção de direito assegurado em lei aos ex-servidores da extinta 
MinasCaixa, na época de sua absorção. 

No entanto, por se tratar de direito inerente ao vencimento básico, 
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consideramos pertinente o conteúdo da Emenda no 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, o qual foi 
incorporado ao Substitutivo no 1, que ora apresentamos, para 
introdução da cláusula de vigência e da cláusula de revogação no 
projeto. A medida proposta faz-se necessária, tendo em vista o 
disposto no art. 1 o do Decreto-Lei no 4.657, de 4/9/42, (Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro), que estabelece o prazo de 45 
dias para que uma lei, salvo disposição em contrário, entre em vigor. 

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

1 .945/2002 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescenta o § 5° ao art. 1 o da Lei no 13.694, de 1 o de setembro de 
2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas remuneratórias 
dos servidores a que se refere a Lei no 10.470, de 15 de abril de 1991. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 13.694, de 1 o de setembro de 2000, fica 

acrescido do seguinte § 5°: 
"Art. 1°- ......................................................... . 
§ 5° - O valor obtido como vantagem pessoal constará no 

contracheque do servidor com a denominação de "parcela 
complementar do vencimento básico" e sobre ele incidirão os 
adicionais por tempo de serviço e os percentuais de reajustamento de 
vencimentos concedidos ao funcionalismo, em caráter geral, 
correspondentes ao respectivo símbolo de vencimento.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.958/2002 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A proposrçao em apreço, do Deputado Antônio Genaro, objetiva 
disciplinar as consultas realizadas em bancos de dados e cadastros 
de consumidores e dá outras providências. 

Publicado em 23/2/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
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para receber parecer de mérito, nos termos do disposto no art. 
188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, disciplina, em seu art. 43, a atividade dos 
bancos de dados e cadastros de consumidores. 

O dispositivo mencionado faculta ao interessado o acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais constantes nesses bancos, obrigando que o consumidor seja 
comunicado, por escrito, acerca da inclusão do seu nome nos 
referidos bancos. 

A proposição em tela, suplementando as normas constantes da lei 
federal, pretende instituir a vedação do repasse, por parte dos bancos 
de dados, de informações sobre o número de consultas realizadas por 
fornecedores, relativas a consumidores que não possuem restrições 
de crédito. 

É bem verdade que a sofisticação desses bancos de dados fez com 
que eles viessem a deter amplas informações sobre a condição dos 
consumidores, as quais servem de parâmetros para a oferta de 
crédito, não se restringindo, apenas e exclusivamente, aos casos em 
que houve inadimplência por parte do consumidor. 

Desse modo, podem ser encontrados no mercado bancos de dados 
que promovem o controle do volume de compras e financiamentos do 
consumidor, ou, até mesmo, da freqüência com que realiza negócios. 
Em nosso juízo, tal medida beneficia não apenas os fornecedores 
como também os próprios consumidores, que conseguem o acesso ao 
crédito de forma mais rápida e eficaz, evitando o preenchimento de 
fichas e cadastros específicos e a coleta de informações no mercado 
de consumo. 

No caso em tela, pretende-se restringir o acesso, por parte dos 
fornecedores, aos dados referentes ao número de consultas relativas 
a consumidores que não possuem qualquer restrição ao crédito. 

Entendemos que a adoção de tal medida dificultará sobremaneira o 
fluxo das relações comerciais, criando empecilhos não apenas para a 
verificação da idoneidade do consumidor mas também para a 
realização das práticas comerciais de forma mais dinâmica. 

Frise-se, ainda, o fato de que a disponibilização de tais informações 

.. ---- ------------------



não afronta as normas que disciplinam a matéria, razão que nos 
leva a opinar desfavoravelmente sobre o projeto em apreço. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 
1.958/2002. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Doutor Viana -

Agostinho Patrús. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.964/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a sinalização no transporte ferroviário de cargas e 
passageiros. 

Publicada em 23/02/2002, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, à 
constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 1 .964/2002 determina que as passagens de nível 

das ferrovias contarão com serviço de cancela acionada por 
dispositivo eletrônico, elétrico, mecânico ou misto, e especifica como 
ela deverá ser confeccionada. A cancela será fechada para o trânsito 
de veículos antes de a primeira unidade de transporte ferroviário 
alcançar a passagem de nível, abrindo-se após a passagem da última. 
A proposição prevê, ainda, que os vagões de transporte de 
passageiros ou cargas terão uma tarja pintada de amarelo "trator'' 
fosforescente, na altura que especifica. Por fim, estabelece o prazo de 
12 meses para as empresas se adequarem às exigências da lei. Se 
não o fizerem nesse prazo, serão multadas. 

O art. 22, XI, da Constituição da República estabelece que compete 
privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Ocorre 
que, como justifica o autor da proposição, o Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei Federal no 9.503, 1997) é omisso no tratamento do 
transporte ferroviário de carga e de passageiros. 

De fato, não há menção no Código de Trânsito Brasileiro sobre as 
passagens de nível das ferrovias. O que existe, na verdade, são 
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normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - que regulam a implantação, a operação, a manutenção, a 
segurança e a sinalização dessas passagens de nível, a exemplo da 
NBR-12180 (NB 111 ), de 1980. 

A competência para explorar, diretamente ou mediante delegação, 
os serviços de transporte ferroviário que transponham os limites do 
Estado ou do Território é da União, conforme o disposto no art. 21, XII, 
"d", da Constituição da República. Quanto à exploração dos serviços 
de transporte ferroviário que não transponham os limites do Estado, 
ressalte-se que, embora a Constituição Estadual estabeleça em seu 
art. 1 O, IX, que ela é de competência do Estado, diretamente ou 
mediante concessão, toda a malha ferroviária no Estado de Minas 
Gerais é interestadual, concessão federal, portanto. 

Cumpre consignar que a Lei Federal n° 8.987, de 1995, que regula a 
prestação de serviços públicos sob o regime de concessão ou 
permissão, dispõe que a fiscalização do concessionário será realizada 
pelo poder concedente responsável pela delegação, com a 
cooperação dos usuários. A relação que se estabelece entre o 
concessionário e o poder concedente é contratual, sendo este é quem 
estabelece as regras que regerão o contrato. Nesse sentido, não há 
como o Estado interferir nessa relação contratual. Com efeito, esse é 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado na ADinMC 
no 2.337-SC, cujo relator foi o Ministro Celso Mello (Informativo do 
STF no 257, de 18 a 22/2/2002): "Considerou-se que o Estado 
membro não poderia interferir na relação contratual entre o poder 
concedente (no caso, federal e municipal) e os concessionários 
(Constituição Federal, art. 175, § único, I e 111) nem poderia alterar as 
condições previstas na licitação (Constituição Federal, art. 37, XXI)". 

Vale observar que o art. 1 O, "caput", do Decreto Federal no 1.832, de 
1996, que contém o Regulamento dos Transportes Ferroviários, 
determina que a "Administração Ferroviária não poderá impedir a 
travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou posteriormente 
estabelecidas, devendo os pontos de cruzamento ser fixados pela 
Administração ferroviária, tendo em vista a segurança do tráfego e 
observadas as normas e legislação vigentes". O § 4° do mesmo artigo, 
dispõe que "o responsável pela execução da via mais recente 
assumirá os encargos decorrentes da construção e manutenção das 
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segurança e circulação no local". 
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Quanto ao transporte de passageiros, embora a Lei Federal no 
8.693, de 1993, determine a descentralização dos serviços da União 
para os Estados e municípios, verifica-se que esta ainda não se 
concretizou, continuando a Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU - a gerenciar o sistema. 

Dito isso, verifica-se que o Estado encontra obstáculos 
intransponíveis para tratar da questão. Primeiro porque a legislação 
sobre trânsito e transporte e a regulação dos serviços de transporte 
ferroviário interestadual são de competência privativa da União; 
depois, porque o Estado não pode interferir na relação contratual 
estabelecida entre a União e suas concessionárias. Ademais, diante 
da inexistência de uma malha ferroviária estadual, não há razão em se 
produzir uma norma que não encontra destinatários. 

Diante do exposto, 
inconstitucionalidade e 
1.964/2002. 

Conclusão 
concluímos pela antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio 

Kangussu - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.988/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria do Deputado João Paulo, pretende 
alterar disposições constantes na Lei n° 14.062, de 20/11/2001, e dar 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/02/02, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 22 da Lei n° 14.062, de 20/11/2001, que se pretende alterar, 

diz respeito aos créditos tributários para 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 
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Quanto ao art. 23, também objeto de revogação, refere-se ao 
cancelamento do crédito relativo à falta de recolhimento do imposto 
quando do desembaraço aduaneiro de máquinas, equipamentos, 
peças e acessórios importados do exterior, destinados a integrar o 
ativo permanente da empresa industrial adquirente até a data de 
31/8/2001, que ainda não tenham sido utilizados, mediante as 
condições então estabelecidas pelos incisos constantes no citado 
dispositivo. 

Com a supressão dos artigos citados daquela norma jurídica, nos 
termos da proposta em análise, os créditos tributários viriam a ser 
restabelecidos, e, mais que isso, ficariam revigorados os dispositivos 
legais revogados, como também todos os procedimentos 
administrativos e judiciais cancelados ou suspensos em face da 
edição da Lei n° 14.062. 

Em que pese à argumentação expendida pelo ilustre parlamentar, 
no que tange à possibilidade de restabelecer o equilíbrio orçamentário 
do Estado, a proposta encontra óbices de natureza constitucional e 
legal, conforme veremos mais adiante. 

Aprovada a proposta em apreço e sancionada a proposição pelo 
Chefe do Poder Executivo, o que se admite por hipótese, haveria o 
fenômeno da repristinação, que consiste na reentrada em vigor de 
norma anteriormente revogada. 

Embora esse instituto seja reconhecido pela legislação de diversos 
países, por doutrinadores brasileiros, e se manifeste até mesmo em 
algumas decisões judiciais, não vem sendo admitido quando diz 
respeito às normas de natureza tributária, por ferir princípios inerentes 
a essa seara jurídica, entre eles os princípios da certeza, da 
segurança do direito, da previsibilidade, da anterioridade e da não-
surpresa tributária. 

Na lição do respeitado tributarista Roque Antônio Carrazza ("Curso 
de Direito Constitucional Tributário", 15• ed, Malheiros Editores, p. 
290), "revogada, a lei não mais volta a vigorar, mesmo que 
desapareça a lei que a revogou. Noutro falar, a lei revogada não se 
restaura por ter a revogadora perdido a vigência. Em suma, não há 
efeito repristinatório em nosso Direito". 
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Segundo os mais respeitados autores, a obrigação tributária tem 

natureza transitória, vindo a extinguir-se pouco após ser contraída. 
José Emílio Medauar Ommati, referindo-se às obrigações tributárias, 
diz que estas "não nascem para se perpetuarem "ad eternum", mas 
sim para serem extintas, visando a realização dos fins almejados 
pelas pessoas". 

Extinto o crédito tributário, ante a ocorrência de uma das situações 
previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, tanto a decisão 
administrativa quanto a decisão judicial se tornam irreformáveis. 

Em nome da segurança jurídica, a doutrina pátria nem sequer 
admite a possibilidade da propositura da ação rescisória para 
desconstituir decisões judiciais relativas ao cancelamento de crédito 
tributário, tudo em razão da segurança jurídica. 

Segundo o mesmo autor, "se, amanhã, a própria Administração, 
havendo arrependimento, legislador ou o Poder Judiciário em caso 
símile (mesma espécie jurídica) vier a prestigiar entendimento diverso 
do já adotado pela autoridade administrativa máxima, nem por isso a 
obrigação ressuscitará para impor ao contribuinte o pagamento de um 
crédito já definitivamente extinto ( ... ) Vale dizer que a lei nova ou a 
decisão judicial posterior, quer ao lançamento, quer à extinção do 
crédito tributário, só possuem eficácia "ex nunc" - ou melhor - "ad 
futuram" ( ... ) Daí se extrai a força dos princípios da imutabilidade das 
decisões favoráveis transitadas em julgado, da anterioridade e da 
irretroatividade material". 

A disposição constante no art. 2° do projeto de lei em causa, ao 
restabelecer procedimentos administrativos e judiciais cancelados ou 
suspensos, em face das determinações contidas nos arts. 22 e 23, 
não encontra, pois, amparo nas ordens constitucional e legal. 

Essas são as razões que nos levam a nos manifestar 
desfavoravelmente ao trâmite da proposição sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 
1.988/2002. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa - Aílton Vilela - Antônio Carlos Andrada. 
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Relatório 
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De autoria da Comissão Especial do Esporte, o Projeto de Lei no 
2.004/2002 dispõe sobre a criação do programa de atividades 
desportivas no âmbito dos estabelecimentos estaduais de ensino, no 
período de férias. 

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei n° 2.005/2002, de 
autoria da mesma Comissão, nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si. 

Publicada no "Diário do Legislativo de 7/3/2002, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber 
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, combinado com o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 2.004/2002 visa à criação de programa de 

atividades desportivas nos estabelecimentos estaduais de ensino, no 
período de férias, enquanto o Projeto de Lei no 2.005/2002, a ele 
anexado, dispõe sobre a instituição de jogos interescolares em Minas 
Gerais. A semelhança da matéria de ambas as proposições impõe-
nos uma análise conjunta delas, de forma a dar-lhes um único 
encaminhamento. 

O projeto é meritório, por considerar a importância da prática 
esportiva na formação das crianças e dos adolescentes que 
freqüentam as escolas. Tal prática representa, ademais, um momento 
de lazer, o que não lhe retira o caráter formativo. Neste aspecto, vale 
lembrar que compete ao poder público "incentivar o lazer, como forma 
de promoção social", nos termos do§ 3° do art. 217 da Constituição 
da República. 

A matéria situa-se na interseção entre o desporto e a educação, 
sendo ambas de competência legislativa concorrente, nos termos do 
inciso IX do art. 24 da Constituição da República. Isto significa que a 
União e os Estados podem legislar sobre a matéria, competindo 
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àquela a fixação das normas gerais, que, sobre desporto, é a Lei 
no 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, e, sobre educação, a Lei 
n° 9.394, de 1996. 

Vale trazer para a discussão alguns princípios fixados na 
mencionada legislação, iniciando pelo disposto no "caput" e nos 
incisos, a seguir transcritos, do art. 2° da Lei n° 9.615, "in verbis": 

"Art. 2º - O desporto, como direito individual, tem como base os 
princípios: 

111 - da democratização, garantido em condições de acesso às 
atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de 
discriminação; 

IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo 
com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a 
entidade do setor; 

V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em 
fomentar as práticas desportivas formais e não-formais; 

VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do 
homem como ser autônomo e participante, e fomentado por meio da 
prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;". 

O art. 3° da referida lei salienta que o desporto educacional deve 
evitar a seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, pois 
a finalidade é alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. O 
legislador traduziu em termos legais a máxima segundo a qual, em 
matéria de desporto educacional, "o importante não é vencer, mas 
participar''. 

Por outro lado, o art. 27 da Lei no 9.394 estabelece que a promoção 
do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais 
constituem uma diretriz que deve orientar a definição dos conteúdos 
curriculares da educação básica. 

Como se verifica, a matéria encontra-se bem regulada no âmbito 
das normas gerais, existindo, não obstante, uma lacuna no 
ordenamento jurídico estadual, razão pela qual procedeu bem a 
Comissão Especial de Esporte ao apresentar o projeto de lei em 
exame visando a suprir tal lacuna. 

As alterações que ora se propõem têm como propósito integrar os 
projetos, pois versam sobre o mesmo assunto, bem como coaduná-los 
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Neste sentido, uma primeira ressalva se coloca quanto à exigência 
de que todos os alunos integrem equipes esportivas. Muitas crianças 
e adolescentes podem preferir o esporte apenas para lazer, 
caracterizado por práticas desportivas não formais. Não nos parece 
adequado que a lei estabeleça que, no primeiro semestre, serão 
realizadas competições internas nos estabelecimentos e, no segundo, 
entre os estabelecimentos estaduais de ensino. Embora se reconheça 
que a idéia é interessante, é mais adequado deixar para o 
administrador público a organização dos campeonatos e jogos. Basta 
imaginar uma localidade em que as práticas desportivas formais são, 
tradicionalmente, organizada pela Prefeitura, para perceber que não 
se deve definir em lei a organização de tais atividades, porque a 
riqueza das especificidades pode exigir iniciativas diferentes. 

Vale lembrar que cada escola tem de ter a sua proposta pedagógica, 
nos termos do art. 12 da Lei no 9.394, de 1996, sendo adequado que 
se exija que, naquele documento, conste a previsão do planejamento 
das atividades desportivas. respeitadas as normas do sistema de 
ensino, cujos órgãos competentes regulamentarão as atividades 
interescolares. 

Ressalte-se a importância de que não apenas os alunos, mas 
também toda a comunidade tenha acesso às quadras esportivas nos 
finais de semana, feriados e férias. Tal exigência contribui para 
ampliar o direito ao lazer, constante do rol de direitos sociais 
estabelecidos no art. 6° da Constituição da República, bem como a 
integração da comunidade com a escola, nos termos do inciso VI do 
art. 12 da Lei n° 9.394. Neste ponto, a lei estadual não precisa 
autorizar parcerias com clubes da comunidade, porque isto já se 
encontra autorizado nas mencionadas normas gerais, entre outros 
diplomas legais, como a Lei no 8.666, de 1993, que regula os 
convênios entre a administração pública e entidades privadas. 

Em face das considerações apresentadas, torna-se imperiosa a 
formulação do Substitutivo no 1 . 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 2.004/2002 na forma do Substitutivo no 
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1, que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o desporto educacional nos estabelecimentos de 

ensino do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público estimulará atividades desportivas nos 

estabelecimentos estaduais de ensino. 
Art. 2° - É assegurado a todos os alunos o direito de participar das 

atividades desportivas formais ou não formais. 
Art. 3° - A proposta pedagógica do estabelecimento de ensino 

preverá as atividades desportivas formais e não formais a serem 
desenvolvidas com os alunos, considerando: 

I - a diversidade de modalidades desportivas; 
11 - a organização por faixa etária; 
111 -o respeito à capacidade e ao interesse do aluno; 
IV - o incentivo à participação da comunidade e da família. 
Art. 4° - Os espaços para práticas desportivas formais e não formais 

das escolas estaduais ficarão abertos durante os finais de semana e 
as férias, para treino das equipes escolares e aproveitamento pela 
comunidade. 

Parágrafo único - As equipes escolares poderão ser treinadas por 
monitores, escolhidos preferencialmente entre: 

I - estudantes de Educação Física; 
11 - membros da comunidade escolar. 
Art. 5° - O sistema estadual de ensino regulamentará a atividade 

desportiva interescolar, mediante a organização de campeonatos. 
§ 1 o - Na organização das atividades desportivas interescolares, 

dever-se-á buscar parcerias com a iniciativa privada e com as 
prefeituras. 

§ 2° - As escolas municipais e particulares poderão participar das 
atividades previstas neste artigo. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Antônio 

Carlos Andrada - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 451/99 



Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 451/99, do Deputado Edson Rezende, dispõe 
sobre o controle dos Organismos Geneticamente Modificados - OGMs 
- no Estado de Minas Gerais. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, com as 
Emendas n°s 2 a 5, o projeto foi encaminhado à Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais e, por força de requerimento aprovado 
em Plenário, a esta Comissão, para receber parecer para o 2° turno. 

A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. Cumpre-nos, agora, opinar 
sobre o assunto. 

Fundamentação 
A análise do projeto em tela por esta Comissão no 2° turno, além da 

apreciação pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
nos pareceu bastante oportuna. É que o tema dos OGMs, ou 
transgênicos, envolve questões múltiplas, interdisciplinares, 
relacionadas ao meio ambiente, mas também à agricultura, à 
produção de alimentos, à saúde humana e à bioética, entre outros 
aspectos. 

Tais questões foram amplamente discutidas durante a tramitação da 
matéria nesta Casa no 1 o turno, além de terem sido objeto de um ciclo 
de debates promovido pela Assembléia Legislativa, o qual contou com 
a participação de representantes da comunidade científica, de órgãos 
públicos e de entidades da sociedade civil ligadas ao tema. O vencido 
no 1 o turno representa, assim, um esforço do Legislativo mineiro e das 
instituições interessadas em dotar o Estado de normas eficazes para o 
controle das atividades que envolvam OGMs em seu territótio. 

As alterações ao vencido, propostas pelo Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Meio Ambiente, a nosso ver, aprimoraram ainda mais a 
proposição, pois tornaram mais claros os objetivos a serem atingidos 
e definiram melhor as competências dos órgãos envolvidos. 

Com o intuito de aprofundar nosso conhecimento e de buscar um 
consenso a respeito da matéria, convidamos, mais uma vez, as 
entidades ligadas aos transgênicos, especialmente os órgãos de 
pesquisa científica que lidam diretamente com esses produtos, para 
opinar sobre o assunto. Dessas discussões, surgiram propostas de 
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Trata-se de modificações que visam, essencialmente, simplificar 
alguns procedimentos, como a dispensa de autorização das 
Secretarias de Estado para as instituições de pesquisa que detêm o 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. Por outro lado, reforça-
se a atuação do Conselho Estadual de Bioética, ao se exigir, para a 
pesquisa e a produção de OGM ou produto que contenha ou tenha 
utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, parecer 
favorável deste órgão. 

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

451/99, no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° 
turno, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, com as 
Emendas n°s 1 a 8, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao inciso 111 do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° ~ ............................................................... . 
111 - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, diante das 
especificidades do projeto, conforme indicação do Conselho Estadual 
de Bioética.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 4° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 4°- ............................................................... .. 
Parágrafo único - Fica dispensada da autorização a que se refere o 

inciso 111 deste artigo a instituição de pesquisa científica que detenha o 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, mencionado no § 2° do 
art. 3° desta lei.". 

EMENDA N°3 
Acrescente-se ao art. 5° o seguinte inciso IV, renumerando-se o 

atual inciso IV como V, com a seguinte redação: 
"Art. 5°- .......................................................... . 
IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
V - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, conforme 
indicação do Conselho Estadual de Bioética.". 

EMENDA N°4 
Inclua-se no "caput" do art. 7°, após a expressão "meio ambiente", o 

termo "biotecnologia". 
EMENDA N° 5 

Acrescente-se ao art. r o seguinte inciso VIl: 
"Art. 7°- .............................................................. .. 
VIl - indicar a Secretaria de Estado competente para autorizar a 

execução de atividade que envolva OGM ou produto que contenha ou 
tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, 
conforme o disposto nos arts. 4° e 5° desta lei.". 

EMENDA N°6 
Substitua-se, no parágrafo único do art. 7°, a expressão 

"biossegurança" por "biotecnologia". 
EMENDA N° 7 

Dê-se ao inciso IV do art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8°- .............................................................. . 
IV- aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei no 13.317, de 

24 de setembro de 1999, e, cumulativamente, aquelas previstas na Lei 
Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, de que tratam as Leis Federais nos 9.605, de 12 de 
fevereiro de1998, e 8.078, de 11 de setembro de 1990.". 

EMENDA N°8 
Acrescente-se à proposição o seguinte art. 1 O, renumerando-se os 

demais: 
"Art. 1 O - O alimento que contenha produto geneticamente 

modificado autorizado para consumo humano ou animal, nos termos 
desta lei e da legislação federal em vigor, deverá trazer informação 
sobre essa característica, nos termos da Lei no 13.494, de 5 de abril 
de 2000, e dos arts. 6°, 11 e 111, e 31 do Código de Defesa do 
Consumidor.". 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Kemil 

Kumaira - Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
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Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1 .866/2001, de autoria do Deputado Ivo José, 
que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Soropositivos-
GASP -, com sede no Município de lpatinga, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI W 1.866/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Soropositivos -

GASP -, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio aos 

Soropositivos- GASP -, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

1.869/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .869/2001, de autoria do Deputado Sebastião 
Costa, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 
Fazenda Vida Nova - COM VIDA-, com sede no Município de Muriaé, 
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° 1.869/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica 

Fazenda Vida Nova- COM VIDA-, com sede no Município de Muriaé. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunidade 

Terapêutica Fazenda Vida Nova - COMVIDA -, com sede no 
Município de Muriaé. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.898/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .898/2001, de autoria do Deputado José 

Henrique, que declara de utilidade pública o Instituto Carlos Garrido, 
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

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

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

PROJETO DE LEI W 1 .898/2001 
Declara de utilidade pública o Instituto Carlos Garrido, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Carlos 

Garrido, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amilcar 

Martins. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de repúdio pelo estado precário em que se encontram a BR-135 e a 

BR-367, no Norte de Minas (Requerimento no 3.243/2002, da 
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Comissão de Direitos Humanos); 

de congratulações com o Sr. José Augusto Ferreira Dias, Diretor 
Industrial da empresa Valle S.A. pela participação no Programa 
Agentes de Saúde Agropecuários (Requerimento no 3.270/2002, da 
Comissão de Política Agropecuária). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 
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ATA DA 349a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/4/2002 
Presidência dos Deputados Álvaro Antônio, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz 

Tadeu Leite e Marco Régis 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 2.120 a 2.124/2002 - Requerimentos 
n°s 3.295 a 3.308/2002 - Requerimentos da Comissão de Direitos 
Humanos e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, Gil Pereira 
e outros e lvair Nogueira e outros - Proposições Não Recebidas: 
proposta de emenda à Constituição do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão e outros e requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira 
Júnior, Anderson Adauto, Elbe Brandão e Wanderley Ávila -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do 
Consumidor, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e de 
Transporte e da Deputada Maria Olívia- Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Marco Régis, Luiz Tadeu Leite, Miguel Martini e Edson 
Rezende - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gil Pereira e 
outros, lvair Nogueira e outros e Alberto Pinto Coelho e outros; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão 
de Direitos Humanos; aprovação - Requerimento do Deputado Luiz 
Tadeu Leite; deferimento; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso da 
Deputada Elaine Matozinhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Mauri Torres -Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Edson Rezende -
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Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - lvair Nogueira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Henrique - Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves 
- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, a 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Amilcar Martins, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI W 2.120/2002 
Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências - Projeto Paz no Campo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a 

Ouvidoria Agrária, com a seguinte finalidade: 
a) elaborar e coordenar a política de prevenção de conflitos agrários, 

em parceria com o INCRA, as prefeituras, o Poder Judiciário, o 
Ministério Publico, a OAB e a sociedade civil organizada; 

b) desenvolver ações coordenadas com vistas a prevenir e reduzir a 
violência no campo; 

c) articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público medidas 
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que agilizem a prestação jurisdicional nos conflitos agrários; 

d) buscar, por meio de conciliação, medidas alternativas para a 
solução das pendências agrárias, acompanhando também os feitos de 
natureza fundiária; 

e) buscar resolver extrajudicialmente todos os conflitos agrários 
submetidos à sua apreciação, agindo preventivamente junto aos 
envolvidos; 

f) diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado, 
propondo alternativas de soluções preventivas, que visem minimizar 
as situações de conflito; 

g) proporcionar as condições ideais para que os pequenos 
proprietários e os trabalhadores rurais sejam dotados de instrumentos 
capazes de defender seus direitos, conforme está assegurado na 
Constituição Federal, de forma gratuita, desburocratizada e informal; 

h) zelar pela paz social e exigir o respeito às leis e aos direitos 
humanos e sociais de todos os envolvidos nos conflitos fundiários, 
sem nenhuma discriminação. 

Art. 2°- O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG 
- providenciará o apoio institucional e administrativo necessário ao 
funcionamento da Ouvidoria Agrária. 

Art. 3° - Os demais órgãos e entidades da administração pública 
estadual colaborarão com a Ouvidoria Agrária, mediante solicitação do 
respectivo titular. 

Art. 4° - As atribuições inerentes à Ouvido ria serão desempenhadas 
por um Ouvidor Agrário, designado pelo Governador do Estado. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, de abril de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Os conflitos agrários em Minas Gerais, nos últimos 

anos, têm sido motivo de grande tensão no meio rural. A 
administração pública estadual deu um passo decisivo com a criação 
do ITER; porém, mesmo assim, o Estado age, quase sempre, de 
forma defensiva, após a ocorrência do conflito. 

Em vista dessa situação, propomos uma forma mais ágil e 
preventiva de atuação do Estado, com a adoção de técnicas de 
administração de conflitos, sempre com o objetivo de favorecer a 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.121/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Dependentes de 

Hemoderivados de Uberlândia- ASDHU -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede 
nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A ASDHU, em regular funcionamento no Município de 

Uberlândia, tem por finalidade colaborar com a classe médica e com 
profissionais especializados, objetivando produzir serviços técnicos, 
bem como implementar estudos e pesquisas vinculados ao controle e 
tratamento dos dependentes de hemoderivados. A entidade procura 
amparar clínica, moral e psicologicamente os seus associados 
dependentes de hemoderivados e portadores de desordens 
hemorrágicas. 

Em virtude do trabalho desenvolvido pela associação, espero contar 
com o apoio dos nobres pares nesta Casa para declará-la de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI W 2.122/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Buritizeiro 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 

Buritizeiro o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com a área de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados), no 
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quarteirão no 34, lotes 6 a 15, situado nesse mumc1p1o, 
matriculado sob o número de ordem 14.347, às fls. 165, v., e 166 do 
livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
implantação de unidades da área de saúde. 

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 Reuniões, 24 de abril de 2002. 
Djalma Diniz 
Justificação: Em 26/4/65, o referido terreno foi doado ao Estado pela 

Prefeitura Municipal de Buritizeiro com o fim de se construir um posto 
de saúde, conforme notificado na fi. 131, v., do livro no 38 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. 

Na realidade, no terreno, foi usada uma área de 1.578m2 , onde já 
encontra-se edificado um posto de saúde, a própria sede da 
administração municipal e a sede do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. A área restante, de 2.422m2

, será destinada, conforme projeto 
já existente, à edificação de uma policlínica, extensão do atual posto 
de saúde. 

Assim sendo, nada mais justo que concretizar a doação do terreno 
em questão para o Município de Buritizeiro, que, ao utilizá-lo para a 
ampliação e construção de outras unidades da área de saúde, 
possibilitará o incremento do atendimento de toda a população, 
principalmente a comunidade carente. Nestes termos, espero 
encontrar o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 2.123/2002 
Declara de utilidade pública a Banda Musical Menino Jesus, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Banda Musical 

Menino Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2002. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Banda Musical Menino Jesus é uma entidade jurídica 

de direito privado que tem por finalidade, nos termos de seu estatuto, 
difundir a arte musical, por meio da manutenção e da administração, 
em caráter permanente, de uma escola para o ensino gratuito de 
música, e também de uma banda de música. Com esse trabalho, a 
Banda vem formando mus1cos, promovendo ensaios para 
instrumentistas, efetuando retretas, estimulando os jovens à prática 
musical e tomando parte em eventos artísticos, religiosos, culturais ou 
recreativos. 

Para a realização do importante trabalho já referido, a Banda conta 
com personalidade jurídica própria, tendo seu quadro social 
organizado em diretoria, assembléia geral e conselho fiscal, sendo 
todos regulados no estatuto de forma a possibilitar uma gestão 
democrática e transparente da empreitada artística a que se propõe. 

Como se vê, a Banda de Musical Menino Jesus, ainda que não 
disponha já de seu reconhecimento como entidade de utilidade 
pública, já vem efetivamente exercendo trabalho dessa natureza. É 
por isso que esperamos poder contar com o apoio dos parlamentares 
à aprovação da presente proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.124/2002 
Altera dispositivo da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que 

dispõe sobre o IPVA e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O § 4° do art. 7° da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 

1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7°- ....................................................................... . 
§ 4° - Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo 

consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se 
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der o seu internamento, com exceção dos veículos importados 
nacionalizados assim definidos em regulamento, aos quais se aplicam 
as demais disposições deste artigo, será considerado como base de 
cálculo o valor constante no documento relativo a seu desembaraço 
aduaneiro em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais 
encargos devidos pela importação, inclusive o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-, ainda que não recolhidos.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício imediatamente 
subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Álvaro Antônio 
Justificação: A proposição em tela visa eliminar a hipótese de 

aplicabilidade da base de cálculo diferenciada aos chamados carros 
importados nacionalizados, tais como Tipo, Golf, etc., retirando tais 
modalidades de veículos da mesma base de cálculo aplicada aos 
veículos importados. Importa salientar que não se trata de renúncia de 
receita pela diminuição da base de cálculo relativa aos veículos 
importados nacionalizados, cuja relação será definida em regulamento 
e por meio de decreto do Poder Executivo. Cuida-se de uniformizar o 
tratamento tributário, aplicando-se a mesma base de cálculo dos 
carros nacionais aos chamados importados nacionalizados, visando 
conferir tratamento tributário isonômico e condizente com a 
capacidade contributiva. Por essa razão, solicitamos o apoio de todos 
os Deputados à aprovação da proposição em tela. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.295/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-
MG com vistas à elaboração de estudos para estender ao servidor 



1061 
efetivo a gratificação de 160% concedida aos servidores de 
cargos em comissão.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.296/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que autorize a 
Secretaria da Educação a tomar providências para publicar edital de 
licitação visando à construção do prédio que abrigará o Conservatório 
Estadual de Música Louzenzo Fernandes, no Município de Montes 
Claros. (- À Comissão de Educação.) 

N" 3.297/2002, do Deputado Chico Rafael e outros, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Câmara Federal com vistas a que 
seja agilizada a tramitação do Projeto de Lei no 5.756, que cria 183 
varas federais.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 3.298/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de ltajubá - ACIEI -
pelos 77 anos de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 3.299/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG com vistas 
à interrupção do processo de centralização dos setores de 
arrecadação e faturamento. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N" 3.300/2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que preste as 
informações que menciona, relacionadas aos serviços da Companhia. 

No 3.301/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que 
encaminhe à Comissão relatório acerca das receitas oriundas da taxa 
de gerenciamento de transporte. 

N° 3.302/2002, da Comissão de Transporte, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que 
encaminhe à Comissão relatório com informações sobre o processo 
de arrecadação da Câmara de Compensação Tarifária da RMBH. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 3.303/2002, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja formulado apelo à Procuradora Regional do Ministério Público do 
Trabalho com vistas a que convide representantes do SINDADOS-MG 
para reunião cujo tema será o termo de compromisso firmado entre o 
Ministério Público do Trabalho e a PRODEMGE. 
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N" 3.304/2002, da Comissão de Administração Pública, 

solicitando seja formulado apelo à Procuradora Regional do Ministério 
Público e ao Presidente da PRODEMGE com vistas ao adiamento da 
realização de concurso público para preenchimento de vagas na 
PRODEMGE. 

N° 3.305/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia de 
denúncia formulada pelo Sr. Antônio Márcio Cunha Freire, ex-Prefeito 
Municipal de Leopoldina. 

N° 3.306/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado cópia de 
denúncia formulada pelo Sr. Antônio Márcio Cunha Freire, ex-Prefeito 
Municipal de Leopoldina. 

N" 3.307/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ministro da Saúde cópia de denúncia formulada pelo 
Sr. Antônio Márcio Cunha Freire, ex-Prefeito Municipal de Leopoldina. 

N° 3.308/2002, do Deputado Gil Pereira, solicitando a transcrição 
nos anais da Casa do artigo "Sonho de Progresso", publicado no 
jornal "Hoje em Dia" de 25/4/2002. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Direitos Humanos e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, 
Gil Pereira e outros e lvair Nogueira e outros. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Acrescenta o inciso I e dois parágrafos ao art. 24 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, a fim de estabelecer data-base e data de 
pagamento para os servidores públicos estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam incluídos o inciso I e dois parágrafos no art. 24 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 24- ............................................................ . 
I - institui-se o mês de janeiro como data-base para revisão geral e 

anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores públicos 
estaduais. 
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§ 1 o - A definição do índice de reposição deverá observar os 

princípios constitucionais de isonomia e razoabilidade relativos à 
mensuração inflacionária do período correspondente. 

§ 2° - A data de pagamento dos servidores públicos estaduais 
deverá ser fixada no 5° dia útil do mês subseqüente ao período 
trabalhado". 

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão e outros. 
Justificação: Esta emenda à Constituição complementa o art. 24 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, ao estabelecer em definitivo 
a data-base dos servidores públicos estaduais, que, assim corno os 
demais trabalhadores, devem ter o período de revisão anual dos seus 
vencimentos e proventos fixado em lei. Estabelece também a data de 
pagamento a fim de garantir aos servidores o recebimento de seus 
salários em dia fixo, imediatamente após o período trabalhado. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

REQUERIMENTOS 
Do Deputado Anderson Adauto e outros, solicitando seja realizada 

reunião especial para homenagear a CEMIG por seus 50 anos de 
fundação. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Gil Pereira.) 

Do Deputado Wanderley Ávila e outros, solicitando seja realizada 
reunião especial para comemorar os 50 anos da Rádio Itatiaia. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado lvair 
Nogueira.) 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja destinada a 1• Parte de 
reunião ordinária à comemoração do 50° aniversário da Rádio Itatiaia. 
(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado lvair Nogueira.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja destinada a 
1 a Parte de reunião ordinária à comemoração dos 50 anos da Rádio 
Itatiaia. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado lvair Nogueira.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos, de Política 
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Agropecuária e de Transporte e da Deputada Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva, Deputado Edson Rezende, Deputado Gil Pereira, componentes 
da Mesa, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, 
imprensa, amigos que comparecem à galeria da Assembléia 
Legislativa, gostaria de iniciar este pronunciamento, neste dia 25 de 
abril, dizendo que, na última terça-feira, anteontem, portanto, 
estivemos em Capitólio, no Sudoeste do Estado, em evento 
preparatório para o Seminário Águas de Minas 11, realizado pela 
Assembléia Legislativa com o apoio das associações microrregionais 
dos municípios da bacia do rio Grande. Lá estavam representantes da 
AMEG, da AMOG, da AMALG, da AMVER, da AMBASP e da ALAGO, 
esta, uma associação dos municípios lindeiros ao lago de Furnas. 

Com suporte altamente qualificado de consultores e assessores da 
Assembléia Legislativa, a reunião atingiu pleno êxito, com o 
comparecimento de representantes de 24 municípios da região. Essa 
etapa de interiorização do Águas de Minas 11 vai ouvir das mais 
diversas cidades do Estado propostas que possam ser trazidas para 
cá, para o seminário que se realizará nos dias 1°, 2 e 3 de julho 
vindouro. 

Entendemos que o evento de Capitólio é da mais alta importância e 
propugnamos pessoalmente para que ele acontecesse lá, porque é 
um município emblemático na luta contra a privatização de Furnas, 
que também tem muito a ver com o seminário das águas. Na verdade, 
quando falamos em privatização de hidrelétricas, não temos como 
dissociar privatização do domínio das águas, porque os 
empreendedores internacionais que aqui vêm, num gesto de 
rapinagem, entram em consórcios para participar das privatizações do 
sistema hidrelétrico brasileiro. E boa parte desse sistema hidrelétrico 
já se esvaziou nesse processo de privatização. E damos graças ao 
Governador Itamar Franco, que, ao iniciar seu mandato, posicionou-se 
duramente contra a privatização de Furnas e pelo restabelecimento da 
ordem na CEMIG, que, na verdade, estava sob o domínio de sócios 
minoritários, numa aberração, já que, como já disse neste Plenário, 
qualquer telespectador de menor cultura das novelas das 8 da Rede 
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Globo sabe claramente que o sócio minoritário não tem poder de 
mando, porque isso, freqüentemente, é levado ao ar nessas novelas. 
Mas dissemos que propugnamos para que Capitólio sediasse um 
desses eventos, por ser cidade emblemática nesta luta contra a 
privatização de Furnas e porque foi lá que o Governador levou as 
tropas da Polícia Militar para fazer manobras e também para que, 
emblematicamente, mostrasse ao Governo Federal que Minas Gerais, 
que nossa PM - se bem que não teria forças para um confronto com o 
Governo Federal - poderia tomar medidas de resistência à 
privatização de Furnas, que, embora seja empresa federal, está 
sediada e construída em território mineiro. 

Portanto, Capitólio não poderia ficar à margem do evento Águas de 
Minas 11, e defendemos sua realização nessa cidade, em vez de 
muitas outras, porque, como representante, gosto de me intitular como 
o Deputado das pequenas cidades, dos distritos e dos povoados, 
porque, eleito que fui por cidade de apenas 20.500 habitantes, estou 
aqui para a defesa desta grande maioria de comunas de menor 
número de habitantes, que, freqüentemente, são engolidas pelas 
grandes cidades. E digo sempre que nem a Assembléia Legislativa 
nem os órgãos do Executivo dão a devida importância às pequenas 
cidades. Tratam como balela, quando dizem que se deve fixar o 
homem no campo e nas pequenas cidades. Mas, quando se trata de 
ações governamentais e ações da Assembléia Legislativa, são 
sempre dirigidas para as chamadas cidades-pólo. Por isso mesmo, 
briguei para que Capitólio fosse sede desse evento, para que as 
pequenas cidades pudessem ali estar representadas, e não, somente 
Poços de Caldas, Valadares, Montes Claros, Uberaba, Araguari e 
tantas outras de maior porte. 

Quero concluir minha fala inicial sobre esse assunto dizendo que, 
nesse evento, fomos alertados pelo Engenheiro Ataíde, do SINDI-
FURNAS, para o fato que o Governo Federal - e aqui fazemos um 
alerta para os telespectadores e para aqueles que nos acompanham 
neste Plenário, na tarde de hoje- está, de novo, tentando cometer um 
ato aparentemente inofensivo, mas que significa o início da 
privatização de Furnas. Estará começando, a partir do final de maio, 
uma privatização branca, porque se trata da segmentação ou, como o 
Governador Aureliano Chaves costuma dizer, de um esquartejamento 
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de Furnas. E não podemos permitir que essa etapa venha a se 
concretizar. Em Capitólio, já tomamos as devidas precauções e 
providências, inclusive com os signatários da chamada "Carta de 
Capitólio", destinada a ser lida na Assembléia Legislativa e enviada a 
todos os organismos que possam se interessar pelo assunto da 
privatização de Furnas, para que nos posicionemos firmemente contra 
essa tentativa de privatização branca. A segmentação ou o 
esquartejamento de Furnas em empresas geradora, transmissora e 
distribuidora de energia elétrica é um outro passo para sua 
privatização, depois daquele que foi dado dissociando-se a parcela 
nuclear de Furnas, que era composta pelo complexo de Angra dos 
Reis, desmembrado para que constitucionalmente fosse possível a 
privatização, uma vez que a Constituição proíbe que empresas 
nucleares sejam privatizadas. Naquele momento já foi dado um passo 
para essa privatização: a dissociação da parte nuclear de Furnas. 

Fica aqui o nosso alerta, nossa advertência aos mineiros, para que 
de novo nos posicionemos quanto a essa tentativa do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que já está nos seus estertores, mas 
não arreda pé dessa tentativa de usurpação do patrimônio brasileiro, a 
exemplo do que fez com freqüência ao longo destes seus sete anos 
de mandato. 

Quero ainda corroborar a nossa posição diante da pretensa tese da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, entidade jurídica de 
direito público e vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Minas 
Gerais, a qual teria deixado um aspecto de sua análise sobre a 
construção da Hidrelétrica de lrapé, no Médio e no Alto Jequitinhonha. 
Essa tentativa da FEAM de apresentar um relatório foi aqui 
denunciada primeiramente, na tribuna, pelo Deputado Gil Pereira, e a 
ele se seguiram inúmeros outros companheiros desta Casa. Hoje, 
quase todos os Deputados já assinavam um documento do próprio 
Deputado Gil Pereira, para que aqui construíssemos uma frente 
parlamentar para defender a construção da Usina de I rapé. 

Gostaria de repetir o que ontem dissemos em entrevista na TV 
Assembléia. Dissemos que, pelos corredores da Assembléia 
Legislativa, havia insinuações de que o Governo mineiro estaria 
recuando do propósito de construir lrapé. Veladamente, estaria 
encampando a posição da FEAM, a manifestação contrária desta 
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instituição. 

Não posso crer que o Governo Itamar Franco, que esteve em 
Araçuaí com uma delegação de representantes do Governo, 
especialmente com o Presidente da CEMIG, Djalma Morais, com S. 
Exa. o Governador do Estado, com S. Exa. o Vice-Governador do 
Estado, Newton Cardoso, e mais uma legião de parlamentares, 
pudesse tomar tal medida. 

Quero crer que isso seja fruto de intrigas de oposicionistas da Casa. 
Antes de conceder aparte ao Deputado Gil Pereira, que denunciou a 
tentativa da FEAM de apontar óbice à construção da Hidrelétrica de 
lrapé, quero dizer que nós, como Deputado majoritário no Município 
de Berilo, onde boa parte da usina será construída, não estamos aqui 
defendendo apenas os interesses do município. 

Vejo que !rapé será uma obra grandiosa, pela primeira vez, do 
Governo, projetada no Governo Eduardo Azeredo. Nesta Casa, sob a 
Presidência do Deputado Romeu Queiroz, muitas vezes discutimos e 
nos posicionamos pela construção de !rapé, inclusive com o apoio do 
então Presidente da Assembléia Legislativa. Essa obra, que foi 
encampada pelo Governo Itamar Franco, acredito tenha pensamento 
uníssono dos Deputados, da Situação e da Oposição, pela sua 
construção. Não poderíamos deixar que burocratas, a serviço de 
interesses burocráticos ou escusos, que aqui foram denunciados, 
pudessem tentar essa barragem. 

Antes de conceder a palavra ao Deputado Gil Pereira, que fez a 
denúncia nesta Assembléia, quero ratificar meu posicionamento. Hoje, 
com tranqüilidade, ontem com contundência e com exacerbação, 
pregava que esta Casa poderá e deverá extinguir a FEAM se houver 
posicionamento contra a construção de lrapé. A FEAM é entidade 
jurídica de direito público, constituída através de projeto de lei. Com 
outro projeto, poderíamos extingui-la. Existe um ditado popular: "Deus 
dá, Deus tira". A Assembléia deu a concessão para que surgisse a 
FEAM e pode extingui-la. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)*- Agradeço o aparte. 
- Lê requerimento em que solicita a transcrição nos anais da 

Assembléia de editorial publicado na edição do jornal "Hoje em Dia" 
de 25/4/2002 intitulado "Sonho de Progresso". 

Está aqui esse belo editorial, que defende a Barragem de lrapé, 
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sonho de todos os norte-mineiros, do vale do Jequitinhonha e de 
todos os 77 Deputados Estaduais. Quero também agradecer a todos 
os Deputados que estão assinando a Frente Parlamentar Pró-
Construção da Usina de lrapé. Amanhã estaremos, todos juntos, 
Deputados do vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, às 9 horas 
da manhã, na FEAM, para entregar esse documento aos 
representantes, para que possam, com calma e tranqüilidade, dar 
essa concessão para que a CEMIG possa executar com o consórcio 
essa importante obra para o vale do Jequitinhonha, para Minas Gerais 
e para o Brasil. Muito obrigado. 

Agradeço também à grande imprensa - o "Hoje em Dia", o "Estado 
de Minas", o "O Tempo", o "Diário do Comércio" e o "Diário da Tarde"-
que ajudou muito para que essa obra possa ser realizada. Muito 
obrigado e parabéns. 

O Deputado Marco Régis - Encerro minhas palavras agradecendo 
seu honroso e ilustrativo aparte, parabenizando também o jornal "Hoje 
em Dia" pelo seu editorial, bem como todos os demais diários da 
grande imprensa mineira- o "Estado de Minas", o "Diário da Tarde", o 
"Diário do Comércio" e o "O Tempo" - que deram destaque ao 
problema da usina de I rapé. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estou convencido de que essa celeuma, esse pesadelo provocado 
pela FEAM com a ameaça de não aprovar o projeto da Barragem de 
lrapé está chegando ao fim. Acredito que amanhã pela manhã a 
FEAM aprovará o projeto e, de uma vez por todas, acabará com as 
dúvidas, devolvendo ao Norte de Minas e ao vale do Jequitinhonha 
sua habitual confiança e a certeza de que essa obra será construída. 
Não podemos admitir que por questões técnicas se dificulte a 
implantação de um empreendimento como esse. lrapé é o anseio 
dessa região. Muitos governantes prometeram essa obra. O 
Governador Itamar Franco está cumprindo essa promessa de outros 
governantes porque, antes de ser uma promessa, é um anseio do 
Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Por esta razão, amanhã a 
FEAM certamente cumprirá seu papel. Será rigorosa através de seus 
técnicos, mas, com toda a certeza, acabará aprovando o projeto. Não 
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O mais grave, Sr. Presidente, não é que seja aprovado ou não o 
projeto técnico, que poderia ser reformulado e reapresentado dentro 
de 30 ou 60 dias, o mais grave é que a concessão da construção da 
Barragem de I rapé pela ANEEL se conclui nos próximos dias na etapa 
em que estamos hoje vivendo, ou seja, se não for aprovado o projeto 
e se não forem iniciadas as obras, a CEMIG e o consórcio poderão 
perder a concessão da construção dessa obra. Não é possível admitir 
isso nem mesmo em tese. 

Por essa razão, amanhã acompanharemos a apreciação dessa 
matéria. 

O Deputado José Braga (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. a 
oportunidade de manifestar minha indignação em relação ao 
comportamento que a FEAM vem tendo em relação à construção da 
Barragem de lrapé. Desejamos o desenvolvimento de nossa região, 
particularmente nós, do Norte de Minas, que entendemos a extrema 
necessidade da barragem para o desenvolvimento dessa região. 
Estranhamos a ameaça que paira sobre a barragem, cujos os estudos 
vêm sendo feitos há muito tempo, exatamente no momento em que se 
iniciam os trabalhos, melhorando as condições de vida da população, 
estando feliz o povo do Distrito de Lalivéldia, devido à ajuda da 
companhia que está procedendo ao ajardinamento de uma das ruas 
desse distrito. Paira grande frustração sobre o povo do vale do 
Jequitinhonha. Trago meu apoio a todos que conosco somam 
esforços em busca da concessão dessa licença, pois o povo já não 
agüenta esperar. Parabéns a V. Exa. e a todos os Deputados que se 
pronunciaram nesse sentido. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado José Braga 
por se incorporar a esse grupo de Deputados que se encontra 
pressionando a FEAM para que resolva a questão de lrapé o mais 
rápido possível. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a COPASA foi encontrada, por este 
Governo, em situação quase de bancarrota: muitas dívidas para com 
empreiteiras, muitas obras, que, embora ninguém saiba, foram feitas, 
um grande volume de dívidas. E o Governador Itamar Franco houve 
por bem nomear, para comandar a COPASA, uma diretoria que tinha 
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à frente o Presidente Marcelo Siqueira. Rapidamente, a Diretoria 
da COPASA saneou a empresa, colocando-a em seu ritmo normal, 
passando ela a produzir as obras de saneamento em nosso Estado. 

Há poucos dias, o Dr. Marcelo Siqueira pede exoneração do seu 
cargo para concorrer a cargo eletivo e, em seu lugar, o Governador 
Itamar Franco, procurando dar seqüência ao trabalho que vinha sendo 
tão bem desenvolvido pelo Dr. Marcelo Siqueira, nomeia o engenheiro 
Rubens Coelho, que já vinha exercendo, na equipe anterior, a função 
de Diretor Técnico. O Dr. Rubens assume e dá seqüência ao ritmo de 
obras, já que tem competência para tal. Tomei conhecimento de que, 
há poucos dias, nesta Casa, foi criticada a indicação do Dr. Rubens 
para a Presidência desse órgão. Não estava neste Plenário no 
momento, mas se aqui estivesse, teria dado minha resposta na hora e 
feito questão de restabelecer a verdade para fazer justiça a um 
cidadão que é dono das melhores qualidades para ocupar o cargo e 
que foi ofendido nesta Casa. Mas sempre é tempo de reparar uma 
injustiça, de colocar as coisas em seus devidos lugares. 

Sei que muitos aqui não conhecem Rubens Coelho de perto, não 
tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar mansamente sobre o que anda 
fazendo a COPASA neste momento em que Nova Iorque passa por 
um racionamento de água. Isso mesmo - aquela que seria a capital do 
planeta Terra, a cidade mais rica do mundo, enfrenta séria crise de 
abastecimento de água. Um quase racionamento. 

Enquanto isso, Belo Horizonte é a capital brasileira mais bem-
abastecida com água - 100% da população, índice que é o mesmo em 
Montes Claros, Varginha, Araxá ou em cada uma das cidades 
atendidas pela COPASA. Isso com água pura e tratada, com 
qualidade aprovada pela Organização Mundial de Saúde e controle de 
qualidade certificado com o ISO 9000. 

Mais do que isso, a COPASA agora está cuidando, e muito bem, dos 
esgotos. Aqui em Belo Horizonte já é tratado o esgoto do Arrudas, e a 
Pampulha está ganhando também sua estação de tratamento. Isso é 
saneamento, é qualidade de vida, é proteger e preservar os nossos 
rios. Obras do mesmo nível e importância estão sendo espalhadas por 
todo o Estado. Posso citar de novo minha querida Montes Claros, 
onde fui por duas vezes Prefeito, onde o Governo de Minas e a 
COPASA investem R$32.000.000,00 para sanear definitivamente a 
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cidade. É só rodar por Minas Gerais e ver a marca do trabalho de 
Rubens Coelho de Mello, que, antes de ocupar a Presidência da 
COPASA, vinha exercendo a função de Diretor Técnico e de Meio 
Ambiente. Ele é quem cuida de todas as obras da COPASA, 
acompanha de perto, conhece Minas e nossos rios como poucos. 

Mas se a questão com Rubens Coelho de Mello é política, é uma 
crítica indireta ao Governo de Itamar Franco, a injustiça aqui cometida 
foi ainda maior. Rubens tem passado e tradição no setor de 
saneamento. Para quem não sabe ou finge não saber, começou no 
saneamento há quase 40 anos, no antigo Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento - DNOS. Foi Diretor e Presidente da CESAMA, 
a Companhia de Águas de Juiz de Fora, trabalhou em Brasília como 
assessor técnico nos Ministérios do Transporte e da Integração 
Regional. No DNOS, sem falar de outros projetos, ele coordenou a 
implantação do maior sistema de abastecimento de água até hoje 
construído em Minas Gerais, o do rio das Velhas. Aí voltamos ao 
começo da história. É por essa obra que estamos tomando água em 
Belo Horizonte e assistindo pela TV ao racionamento de Nova Iorque. 
É de lá, do rio das Velhas, que sai até hoje a maior parte de toda a 
água consumida na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Aqui 
mesmo, nesta Casa, a água que recebemos vem dessa obra 
acompanhada com carinho, atenção e competência por Rubens 
Coelho de Mello, há mais de trinta anos. Hoje, coroa a sua atividade 
administrativa como Presidente da COPASA. Portanto, tem uma 
história atrás de si para justificar e garantir a sua atuação como 
Presidente da COPASA. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Luiz Tadeu 
Leite, quero cumprimentá-lo por sua fala. Como nosso grande líder do 
Norte de Minas, como Prefeito de Montes Claros por duas vezes, 
como Deputado Federal, hoje está honrando esta Casa. 

Quero também cumprimentar o Governador Itamar Franco por ter 
indicado o Dr. Rubens Coelho como Presidente da COPASA, pois é 
um técnico com alto conhecimento da empresa e a pessoa certa para 
dirigir instituição tão respeitada em Minas Gerais. 

Quero ainda falar sobre a Barragem de !rapé e fazer um apelo à 
FEAM, para que possamos aprová-la, pois, além de produzir energia 
em larga escala, vamos revolucionar aquele Jequitinhonha. Sempre 
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defendi, nesta Casa, a construção de barragens no Norte de 
Minas e no Jequitinhonha, como solução duradoura. Não adianta o 
Governo Federal levar cesta básica para nossos irmãos, todo ano, 
porque, na verdade, precisamos construir barragens. lrapé não pode 
ser barrada por causa da FEAM, pois transformará o Jequitinhonha 
em pólo turístico e região fruticultora e produtora de grãos. Se Deus 
quiser, construiremos essa barragem! 

Mais uma vez, cumprimento V. Exa. por sua fala e excelente 
trabalho. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Dimas 
Rodrigues, conhecedor, como poucos, dos problemas da região do 
Norte de Minas e do Jequitinhonha, por incorporar-se ao nosso 
pronunciamento. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)- Deputado Luiz Tadeu Leite, 
farei curto aparte, elogiando as palavras de V. Exa. e deixando bem 
claro que a intenção do Governo anterior, ou melhor, "desgoverno" 
anterior, era privatizar a CEMIG e a COPASA, e quase conseguiram, 
dando 33% de nossa empresa de energia para o setor privado. Quero 
ressaltar o grande avanço que a COPASA teve nos últimos quatro 
anos, e o mesmo não falo com relação à CEMIG, que poderia ter 
ampliado muito seu investimento. 

Quero também aliar-me à intervenção de V. Exa. quanto ao Dr. 
Rubens, um técnico respeitado por onde tem passado. A luta política 
não pode nos levar, na paixão, a tentar desmoralizar pessoas com 
história e política tão sérias. 

Com toda a certeza, o grande mérito deste Governo é o fato de a 
CEMIG e a COPASA ainda serem do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Durval 
Ângelo por se incorporar à defesa que faço do Dr. Rubens. A 
COPASA está em muito boas mãos, já que tem um técnico 
competente à sua frente. Se Deus quiser, essa empresa continuará a 
ser o orgulho dos mineiros, nas mãos dos mineiros, sem ser 
privatizada como desejava o Governo anterior, porque tem um corpo 
técnico da mais alta competência e está muito bem-dirigida, para 
produzir os efeitos esperados de suas boas obras na área de 
saneamento no Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado 

Edson Rezende, que gentilmente cedeu estes minutos. Quero 
aproveitar o momento para registrar dois fatos extremamente 
interessantes. Acabamos de voltar de Brasília, onde tivemos, pela 
manhã, um belíssimo momento de oração, com o Vice-Presidente, 
Senadores e Deputados de todos os partidos, tendo a celebração sido 
presidida pelo Pe. Jonas Abib. Isso nos alegrou muito, e retornamos 
de Brasília com essa boa notícia. 

Em segundo lugar, tivemos a alegria de ler hoje no "Minas Gerais" o 
seguinte: "Tribunal de Justiça faz convênio para exame de DNA". 

Em 16/9/97, a Lei no 12.460, de minha autoria, foi aprovada e 
sancionada, garantindo a gratuidade do exame do DNA para todas as 
mães pobres do Estado. Havia uma grande injustiça, porque o único 
exame que garante a paternidade é o do DNA. Há até um programa 
de televisão que faz sucesso proporcionando gratuitamente esse 
exame, mas, em Minas Gerais, já não é preciso recorrer a nenhum 
programa de televisão, porque o Estado está obrigado, de acordo com 
a Lei no 12.460, a fornecer o exame gratuitamente. 

Parabenizo o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Gudesteu Biber Sampaio, que, pela sua sensibilidade, conseguiu, 
juntamente com o Secretário da Saúde, assinar um convênio, em que 
os 2.600 pedidos de exame de DNA acumulados seriam atendidos. O 
"Minas Gerais" afirma que, provavelmente, além dos 100 exames 
mensais que o Tribunal de Justiça proporcionará com esse convênio, 
mais 30 serão garantidos. Estamos alegres por termos criado uma lei 
que, na prática, esteja produzindo resultados. Muito obrigado, 
Deputado Edson Rezende. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público presente, mesmo que os Deputados interessados com os 
problemas daquela região não estejam presentes, discutirei um pouco 
mais a questão da Barragem de I rapé. 

Há um ator político importante envolvido nessa questão que não foi 
citado em momento algum em todos os discursos que ouvi ontem e 
hoje. Refiro-me aos atingidos pela barragem. Todos falaram sobre o 
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desenvolvimento e sobre a questão da sua necessidade e 
desceram o porrete na FEAM, mas, logo depois, falaram sobre a 
questão das águas, da sua importância e dos seus problemas. A 
Fundação Estadual do Meio Ambiente cuida tecnicamente da proteção 
do meio ambiente. Qual é o outro instrumento estadual que protege o 
meio ambiente de Minas Gerais do ponto de vista técnico e de acordo 
com o conhecimento científico, geográfico, geológico, cultural, 
econômico e social? A discussão com relação à Barragem de lrapé 
tem duas faces, e temos de vislumbrá-las. 

No segundo semestre do ano passado, fui procurado pelos atingidos 
da Barragem de lrapé, enquanto Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos. Em uma audiência pública solicitada por eles, várias 
autoridades, lideranças, Prefeitos, Vereadores, associações 
comunitárias e sindicatos da região estavam presentes para uma 
primeira discussão. Os problemas levantados pelos atingidos foram os 
seguintes: não foram cumpridos, pela CEMIG, os 47 itens levantados 
pela FEAM, não somente quanto aos impactos ambientais, mas 
também quanto às questões econômicas e sociais dos atingidos pela 
Barragem de lrapé; existem remanescentes de quilombos em Porto 
dos Cori, os únicos reconhecidos pela Fundação Palmares e os 
únicos que têm uma lei que os reconhece como remanescentes dos 
quilombos em Minas Gerais; os atingidos não tinham ainda garantidas 
as glebas para o seu assentamento e - sofreram constrangimentos de 
setores da CEMIG no momento de negociação e, também, pressão 
para que cedessem. A discussão ficou truncada nesse sentido, em 
algumas das reuniões citadas pelos atingidos, pelas associações 
comunitárias, pelos sindicatos e por alguns Vereadores. 

A partir de então, constituímos o Fórum dos Atingidos da Barragem 
de I rapé, com a participação de vários setores políticos e sociais, com 
interesses conflitantes. Como Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, procurei incentivar o diálogo e a busca de soluções. 
Percebi que havia realmente um conflito que atingia essas pessoas, 
que moram à beira do rio, que plantam na beira do rio, cujas famílias, 
às vezes, moram ali há mais de 100 anos. Existem ali pais, filhos, 
netos e bisnetos, vivendo e sobrevivendo da propriedade e da cultura 
que desenvolveram à beira do rio, no vale do Jequitinhonha. Essas 
famílias não tinham garantidas as suas glebas, para que pudessem 

L---------~---------l 
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continuar a vida tentando tirar da terra o seu sustento. 

Enviamos requerimentos e relatórios das nossas reuniões para a 
FEAM e para a CEMIG, a fim de que pudéssemos avançar em todo 
esse processo que havia começado em 1991. Essa é a luta dura dos 
atingidos que lá estão: uma negociação truncada e dificultada. 
Naquele momento, como Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, tinha o dever de estar ali, para tentar o entendimento entre 
as partes. 

Antes mesmo de o relatório da FEAM ser aprovado e de os itens 
citados serem cumpridos, esses itens que a FEAM apontava como 
necessários para a liberação daquela área para inundação, já o 
Governo do Estado anunciava as obras da Barragem de lrapé. Esse 
anúncio foi antecipado, sem antes cumprir o que determinava a 
Fundação, sem ter sido lido nem conhecido o resultado do relatório da 
FEAM. 

No princípio deste ano, estive com o Presidente da CEMIG, Djalma 
Morais, para dizer-lhe que estava ali para buscar o entendimento, a 
fim de que as partes pudessem, num acordo, viabilizar a obra, porque 
há o interesse regional na geração de energia, há o interesse estadual 
na geração dessa energia, há o interesse local na geração de 
emprego e renda, mas há o interesse muito mais local, que não é 
daquela cidade, mas daqueles que vivem à beira do rio e sobrevivem 
dele. 

Quero saber se a terra lhes será garantida, onde poderão continuar 
vivendo com suas famílias. Essa é a questão, pois do ponto de vista 
deles não existe essa garantia. Portanto, existe ainda um conflito. 
Digo mais: é preciso resolvê-lo de imediato, porque não arredarão pé 
dos seus direitos. Os atingidos de lrapé, homens guerreiros, que lá 
estão lutando há mais de dez anos, não arredarão pé se os seus 
direitos não forem respeitados. Faço um alerta ao Governo do Estado, 
à diretoria da CEMIG e aos que compõem o consórcio: se os direitos 
dos atingidos não forem garantidos, os conflitos continuarão e não 
sabemos a sua magnitude. Se as obras forem agilizadas agora, talvez 
fiquem atrasadas mais à frente, porque não desistirão dos seus 
direitos. Os que lutaram durante dez anos poderão lutar outros dez 
para manter a sua dignidade e o seu futuro enquanto famílias que 
precisam de sustento. Precisamos saber que terras são essas. Será 



que atendem aos interesses dos atingidos? Isso tem de ser 
garantido, Sr. Presidente. 

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 3.303 e 
3.304/2002, da Comissão de Administração Pública, e 3.305 a 
3.307/2002, 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 
Defesa do Consumidor - aprovação, na 90• Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 3.247/2002, do Deputado Doutor Viana; de Direitos 
Humanos aprovação, na 1 os• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 3.255 e 3.256/2002, da Deputada Elaine 
Matozinhos, 3.261/2002, do Deputado Ermano Batista, 3.262/2002, do 
Deputado Marcelo Gonçalves, 3.268 e 3.269/2002, da Comissão 
Especial da Prostituição Infantil, e 3.271/2002, do Deputado Bené 
Guedes; de Política Agropecuária - aprovação, na 82" Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°s 3.266/2002, do Deputado Ermano 
Batista, e 3.272/2002, do Deputado João Batista de Oliveira; e de 
Transporte - aprovação, na 93• Reunião Ordinária, do Requerimento 
no 3.264/2002.(Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Deputado Gil Pereira 

e outros, em que solicitam a realização de uma reunião especial com 
a finalidade de homenagear a CEMIG pela passagem do seu 50° 



1077 
aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado lvair Nogueira e outros, solicitando a 
realização de uma reunião especial destinada a prestar homenagem à 
Rádio Itatiaia por seus 50 anos. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que 
solicitam a realização de uma reunião especial destinada a 
homenagear o Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA- pelos 10 anos 
de sua criação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente 
fixará a data. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, 

em que solicita seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina 
de Minas Gerais, para conhecimento e providências cabíveis, 
denúncia apresentada à Comissão pelo Sr. Antônio Márcio Cunha 
Freire, ex-Prefeito de Leopoldina, com relação a irregularidades na 
construção de policlínica nessa cidade. Em votação. Os Deputados 
que concordarem permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz 
Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero aproveitar a oportunidade para saudar o Sr. Geraldo de Paula, 
G. Paula, Presidente do Diretório Municipal do PMDB de São João da 
Ponte, que visita este Plenário e acompanha os trabalhos. 

E por falar em PMDB, anuncio que, hoje à noite, realizar-se-á 
reunião que é a continuação daquela que aconteceu na segunda-feira 
próxima passada, quando o Presidente desta Casa juntou-se à 
Executiva do PMDB para formar grande comissão que, a partir de 
agora, cuidará de acompanhar os assuntos relacionados com a 
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sucessão mineira pelo nosso partido. 

Renova-se a esperança e a convicção de que, se o PMDB se 
mantiver unido, permanecendo unidas as suas duas maiores 
expressões, o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador 
Newton Cardoso, caminhe rumo à vitória, no sentido que esperamos 
dele. 

Hoje à noite, portanto, os peemedebistas, a Executiva, os 
Deputados Estaduais, os Deputados Federais e os Prefeitos das 
principais cidades de Minas estarão reunidos na sede do PMDB para 
acompanhar, a partir de agora, os entendimentos para garantir a 
vitória no dia 6 de outubro. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, na semana passada esta Casa 
cometeu grave equívoco, a meu modo de ver, quando manteve o veto 
do Governador Itamar Franco a um projeto original desta Casa, 
emenda que melhorava a situação salarial dos funcionários da 
Secretaria da Saúde. Outros órgãos, como a FHEMIG, a 
HEMOMINAS e o IPSEMG, tiveram emendas semelhantes que foram 
aprovadas por esta Casa. 

Não consigo entender como, no último furo, no último momento, 
quando os funcionários da Secretaria da Saúde, que viviam e vivem a 
mesma dificuldade que os outros, cuja solução foi encontrada, desta 
vez não tiveram, absolutamente, a possibilidade de equiparar seus 
salários com os dos demais funcionários do Estado. Para terem uma 
idéia, Deputados, o Auxiliar de Enfermaria em uma Secretaria ganha 
muito mais que os da Secretaria da Saúde. O médico, não vou nem 
dizer da CEMIG, mas de outro órgão do Estado, ganha muito mais. E 
os funcionários, médicos, enfermeiros, funcionários administrativos 
continuam ganhando o salário, e a reparação não foi feita com a 
votação nesta Casa, porque faltaram apenas três votos. Quero sugerir 
às lideranças dos funcionários da Secretaria da Saúde que nos 
unamos a alguns Deputados - tenho certeza de que um deles será o 
Deputado Edson Rezende - para comparecermos à Secretaria da 
Saúde, numa audiência com o Gen. Carlos Patrício. Tenho 
encontrado em S. Exa., o Secretário da Saúde, uma sensibilidade que 
muitos não esperavam que tivesse. Sendo General do Exército 
Brasileiro, tem, contudo, a sensibilidade das coisas importantes na 
área social, e tem feito um belíssimo trabalho à frente da Secretaria da 
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Saúde. Foi mais um dos acertos do Governador Itamar Franco. 
Vamos levar esse problema ao Secretário da Saúde, que ficou sendo 
o último com possibilidade de resgatar a dignidade dos funcionários 
públicos estaduais. Ficaram para trás os pobres funcionários daquela 
Secretaria, aos quais me irmano e coloco-me à disposição para levar 
esse pleito ao Governador do Estado, por intermédio do seu 
Secretário. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Luiz Tadeu 
Leite, o assunto que V. Exa. traz aqui é da máxima importância. 
Tenho pensamento igual, por isso o estou aparteando e, também, 
porque conheço a realidade da saúde, pois sou funcionário público do 
Estado, sou médico do Estado. Quando se deu a gratificação para o 
setor de saúde da Secretaria, ficou faltando a parte administrativa. 
Ora, o que é a parte administrativa? É o coração de uma 
administração, é a ponta para funcionar. Sempre perguntamos: como 
vai a ponta? Como está a questão da enfermagem, do médico, do 
psicólogo? São profissionais da saúde na ponta, tratando do paciente 
e das ações de saúde, de proteção, promoção e assistência à saúde. 
Para ela funcionar, é preciso que o corpo da Secretaria funcione, e 
esse corpo é o setor administrativo, acumulado de trabalho, com 
pouca gente. E esta Casa, realmente, não cumpriu -esse é meu ponto 
de vista, juntamente com V. Exa. - o papel de fazer justiça ao setor, 
que ficou, nesse ponto, injustiçado. Alio-me não somente às palavras 
de V. Exa., mas à sua proposta de ação. Gostaria que, na próxima 
semana, um grupo de Deputados fosse conversar com o Secretário, 
Gen. Carlos Patrício. Estarei lá, em nome do PT, enquanto Vice-Líder 
do PT, e poderão estar também as Lideranças de partidos, para 
buscarmos uma saída. Penso que V. Exa. foi feliz em dizer que temos 
uma falta para com a justiça, que é a questão dos administrativos da 
Secretaria da Saúde. Parabenizo V. Exa. por sua fala e espero que 
possamos estar com o Secretário da Saúde para reivindicar justiça 
para esses funcionários, que é o cumprimento daqueles 30%. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Edson 
Rezende, que se une a nós e a nosso discurso neste momento, para 
resolver o último problema entre os funcionários públicos estaduais, 
aqueles administrativos da Secretaria da Saúde. O Deputado Edson 
Rezende representa, nesta Casa, a região da bela cidade de 
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Barbacena. E é daquela bela cidade que vem, para fazer um bom 
trabalho à frente da Secretaria Adjunta dos Direitos Humanos da 
Secretaria da Justiça, o Prol. Manoel Conegundes, que acaba de ser 
nomeado para a função de Secretário Adjunto pelo Governador Itamar 
Franco. 

Esse mineiro da Paraíba, com sua tenaz ação política, ação 
consistente, mudou a história de sua Barbacena, de onde saiu 
Deputado Estadual. Amigo e companheiro de todas as horas do 
PMDB, Manoel Conegundes, juntamente com o Deputado Federal 
Hélio Costa, indicou para todos nós, dentro do PMDB, a importância 
do compromisso político para com a população das nossas cidades. 

Depois de deixar a Assembléia Legislativa, importante tem sido o 
trabalho do Prol. Manoel Conegundes junto ao Diretório Estadual do 
PMDB, à frente da Fundação Ulisses Guimarães. Agora, o Prof. 
Manoel Conegundes, ex-Deputado desta Casa, assume a Secretaria 
Adjunta dos Direitos Humanos com uma invulgar capacidade. 
Esperamos que cumpra bem seu papel - como tenho certeza de que 
cumprirá - na defesa intransigente dos direitos humanos em nosso 
Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, falando em direitos humanos, 
lembro-me de que fui Secretário da Justiça do Governo Itamar Franco, 
no seu primeiro ano. Nos meus primeiros dias de atuação, tive a honra 
de assinar, junto com o Governador Itamar Franco, lei que fixava 
pagamento de indenização a presos e torturados políticos de Minas 
Gerais. 

Essa lei previa que uma comissão iria analisar caso a caso. Cerca 
de 600 e poucos casos foram apresentados. Recentemente, como 
membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, na condição de 
Líder da Maioria nesta Casa, pude ter contato com a realidade de 
muitos que foram torturados, de muitos mineiros que foram vítimas de 
torturas cruéis, desumanas e degradantes, que realmente foram 
perpetradas contra cidadãos honestos, contra pessoas que tinham o 
direito de se opor. Ser oposição na época da ditadura militar era mais 
alvo dessas torturas e das prisões injustas e ilegais como já está 
insculpido na história do nosso Estado. 

No dia 17, essa trajetória da minha curta atuação culminou com a 
entrega dos cheques a dezenas de torturados pela ditadura militar, no 
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Palácio da Liberdade. Fiz questão de estar presente, para ver o 
rosto de cada um, com a certeza de que a indenização de 
R$20.000,00 ou R$30.000,00 que receberam não paga, jamais pagará 
e muito menos apagará de sua memória, em hipótese alguma, as 
torturas que sofreram. É apenas o reconhecimento de que foram 
vítimas de uma injustiça e estão recebendo uma lembrança, uma 
justificativa, um pedido de desculpas do Estado pela agressão que 
sofreram. 

Da imprensa, que alardeou com razão esse acontecimento, retiro do 
jornal "O Tempo" um artigo assinado pelo advogado criminalista 
Leonardo lsaac Yarochewsky. Não se espantem com esse nome 
estrangeiro, porque o Leonardo é muito mineiro, professor de Direito 
Penal na PUC; eu o conheci nas lides como Secretário da Justiça, ele 
como representante da Seção Mineira da Ordem dos Advogados do 
Brasil. O artigo que o Prol. Leonardo Yarochewsky fez publicar nas 
páginas do jornal "O Tempo" requeiro seja inscrito nos anais da Casa, 
porque reflete bem o que foi a tortura e o que é a tortura hoje. Sob o 
título "A Tortura Não Acabou", o artigo diz o seguinte:(- Lê:) 

"O dia 17 de abril de 2002 foi um dia histórico para o Estado de 
Minas Gerais e, principalmente, para aqueles que, por pensarem 
diferente, por terem opiniões que não coincidiam com a daqueles que 
detinham o poder e por terem idéias de liberdade e democracia, eram 
contrários ao regime autoritário, militar e ditatorial que vigorou no País 
por 20 longos anos. É claro que me refiro àqueles que, por lutarem 
pela volta do estado democrático de direito, foram vítimas de torturas 
inimagináveis e inenarráveis por parte desse regime repugnante, 
violento e tão hediondo, quanto a tortura praticada por pessoas que 
agiam em nome desse estado. 

Pois bem, naquele dia, depois de longa espera e, para variar, muita 
luta através de várias comissões de direitos humanos e organizações 
não governamentais, o Estado começou a indenizar parte desses que 
constituem prova viva da arbitrariedade e da violência praticada pelo 
regime de exceção. 

O valor R$30.000,00 é irrelevante, pois nenhum dinheiro no mundo 
é suficiente e capaz de compensar o sofrimento daqueles que 
resistiram e sobreviveram - Deus sabe como - bravamente à prisão, à 
humilhação, à tortura e à fase, sem exagero algum, do terror. Mais 
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importante que o valor é o reconhecimento por parte do Estado de 
sua responsabilidade pelas vítimas feitas no calabouço e nos porões 
das delegacias - DOPS e outras - e dos quartéis de Minas Gerais, 
Estado de tradição libertária e de independência. 

Contudo, é preciso que a sociedade não se iluda e pense que a 
tortura é uma prática exclusivamente da ditadura militar e própria dos 
regimes autoritários e de exceção. É um enorme engano, grande e 
doce ilusão, própria daqueles que acreditam em Papai Noel e coelho 
da Páscoa, achar que a tortura acabou, que é coisa do passado e que 
só consta, atualmente, dos relatos das vítimas daquele regime ou dos 
livros de história. 

Se antes o regime ditatorial apresentava - ou, pelo menos, tentava -
razões políticas e de segurança para a prática de tanta torpeza, hoje, 
em um estado democrático de direito, não podemos fechar os olhos 
para a prática da tortura cometida diuturnamente contra presos, não 
políticos, mas pobres, miseráveis, excluídos, indefesos e que são 
humilhados, violentados, achacados e tratados como subespécie por 
este mesmo Estado, agora democrático e, portanto, sem desculpas 
vis para a prática da tortura. 

Este Estado, que, depois de muito tempo, admitiu a sua 
responsabilidade em relação às vítimas da ditadura, não pode, sob 
pena de se igualar àquele, omitir-se e nada fazer para pôr fim a essa 
prática que coloca Minas Gerais em posição constrangedora diante de 
organizações internacionais de direitos humanos, como a Anistia 
Internacional, que, não faz muito tempo, condenou duas delegacias de 
Belo Horizonte - furtos e roubos e tóxicos - como o que há de pior em 
termos de tratamento ao preso. 

Resta saber até quando e durante quanto tempo terão de esperar os 
torturados de hoje para serem reconhecidos e deixarem de ser vítimas 
das torturas que ainda são praticadas." 

Quero parabenizar o Prol. Leonardo lsaac Yarochewsky por esse 
brilhante depoimento em favor da democracia e do respeito aos 
direitos humanos, que, infelizmente, ainda são atingidos. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a palavra pelo 
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art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1°, 
transferi-la à Deputada Elaine Matozinhos. A Presidência defere o 
requerimento e fixa à oradora o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, 
a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, ocupantes das galerias, venho à tribuna para, mais 
uma vez, trazer a verdade no que se refere aos fatos isolados 
envolvendo as Polícias Civil e Militar. Em nossa fala desta tribuna, no 
último dia 23, reportamo-nos às abordagens truculentas feitas por 
alguns componentes da Polícia Militar aos policiais civis. Abordagens 
com agressões, lesões corporais, camisas rasgadas, algemas e até 
mesmo óbito. Foi assim, com óbito, que ocorreu com a Detetive 
Marília da Costa Silva, o Detetive Adonis Fonseca da Silva e o 
Detetive Sílvio Batista Ferreira. 

Foi com muita violência a abordagem ao Detetive Quintiliano e ao 
Carcereiro Vanilson Santana. O que pareceu, ou se quis mostrar para 
esta Casa, para a sociedade mineira, foi que ao longo dos anos a 
Polícia Civil foi a causadora dos desentendimentos. Só que a coisa 
não é bem assim. Em memória do Detetive Sílvio, irmão do Inspetor 
Celso, pessoa de minha grande amizade, recorri aos autos do 
inquérito que apurou sua morte. O Deputado Sargento Rodrigues 
disse, aqui, que não houve hematoma. A queda foi um acidente, que 
causou a morte do policial civil. Disse ainda, o nobre Deputado, que 
defende ardorosamente a sua instituição, a Polícia Militar, que Sílvio 
estava envolvido em outros crimes. Isso não é verdade. 

O Detetive foi morto por coronhada na cabeça, e Sílvio nunca esteve 
envolvido em outros crimes. Em memória a esse grande policial que 
foi o Sílvio, não poderíamos deixar de ocupar esta tribuna para limpar 
sua honra no que se refere aos fatos colocados, nesta Casa, pelo 
Deputado Sargento Rodrigues. 

Ontem, os comandos das duas instituições estiveram reunidos com 
o Governador do Estado, e sei que todos, Comandantes, 
comandados, Polícia Civil, Polícia Militar, Governo de Minas, 
sociedade mineira desejam a harmonia das instituições e a prestação 
de um grande serviço de segurança pública aos mineiros. 

Por tudo isso e buscando evitar qualquer desentendimento entre 
policiais civis e militares, protocolamos requerimento nesta Casa, com 
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o seguinte teor e justificação. (-Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, a Deputada que 
este subscreve requer a V.Exa., nos termos do inciso XII do art. 233 
do Regimento Interno, que esta Casa, por meio de ofício, solicite aos 
Exmos. Srs. Secretário da Segurança Pública e Comandante-Geral da 
Polícia Militar informações sobre a manutenção e aplicação do acordo 
de cavalheiros estabelecido entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no 
sentido de terem sempre a postos representantes de ambas as 
corporações para a solução de eventuais ocorrências envolvendo 
policiais civis e militares. 

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2002. Deputada Elaine 
Matozinhos. 

Justificação: Até o advento do decreto de 1969, que extinguiu todas 
as atividades fardadas da Polícia Civil, transferindo os serviços para a 
Polícia Militar, em obediência à Constituição Federal de então, existiu 
uma ronda especial denominada "mista", que compunha-se de 
representantes da Guarda Civil, da Inspetoria de Trânsito, do Corpo 
de Segurança, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército 
e da Aeronáutica. À referida ronda competia atender as ocorrências 
que envolvessem membros de algumas das sobreditas corporações. 

Com a extinção da "ronda mista", manteve-se um acordo de 
cavalheiros no sentido de que cada corporação, sempre que tivesse 
membro de seus quadros envolvido em ocorrências, seria convocada 
ao local para ajudar no encaminhamento da questão. A Polícia Militar, 
o Exército e a Aeronáutica seriam representados pelo Oficial do Dia. A 
Polícia Civil, por sua vez, seria representada pelo Delegado de 
Permanência. 

Em face dos últimos acontecimentos envolvendo nossas polícias, 
ficou-nos a impressão de que o referido acordo encontra-se 
totalmente em desuso, fato este que, se verdadeiro, será 
extremamente prejudicial à imagem de nossas corporações e, por que 
não dizer, à boa convivência entre as duas, podendo resultar, 
inclusive, em conseqüências imprevisíveis. 

E é por isso, nobres Deputados, para que saibamos se esse 
mecanismo informal se encontra em aplicação, que esperamos poder 
contar com o apoio de todos para a aprovação deste requerimento". 

Fizemos também outro requerimento: (- Lê:) 
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"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, a Deputada 

que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do inciso 111 do art. 
103 do Regimento Interno, que esta Casa, por meio de ofício, solicite 
aos Exmos. Srs. Secretário da Segurança Pública e Comandante-
Geral da Polícia Militar que mantenham sempre a postos 
representantes, em grau hierarquicamente superior, de ambas as 
corporações, para a solução de eventuais ocorrências envolvendo 
policiais civis e militares, ou ainda que, na inexistência do acordo 
referido, estabeleçam convênio semelhante. Sala das Reuniões, 25 de 
abril de 2002". 

Estamos todos esperançosos e desejosos de que novos tempos de 
harmonia, paz e segurança cheguem para as nossas polícias e para 
os mineiros. Muito obrigada. 

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 terça-feira, dia 
30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada será publicada na edição do dia 30/4/2002.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 91a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Edson Rezende e Pastor George 
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da 
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Edson Rezende, 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 e votar proposições da Comissão e debater, em audiência 
pública, o Projeto de Lei Federal no 1.880/99, do Deputado Federal 
Edmar Moreira, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
instrumentador cirúrgico e autoriza a criação do Conselho Federal e 
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dos Conselhos Regionais de lnstrumentadores Cirúrgicos. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva comunica o recebimento de ofício do 
Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 19/4/2002. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos do Deputado Ivo José, em que pede seja 
solicitada ao Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG a 
interrupção do processo de centralização dos setores de arrecadação 
e faturamento, e sejam solicitados à CEMIG dados sobre a 
contratação de empreiteiras de leitura de medidores e entrega de 
contas e de agentes arrecadadores, bem como estudos sobre 
manutenção das agências para receber e manter os valores 
arrecadados nos municípios; do Deputado Fábio Avelar, em que 
solicita a realização de audiência pública para discutir o Projeto de Lei 
no 971/2000, de sua autoria; e do Deputado Edson Rezende, em que 
solicita seja enviado ao Ministério do Trabalho pedido de criação de 
uma Subdelegada do Trabalho em Barbacena e seja enviada moção 
de apoio ao Sr. Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho de 
Minas Gerais, pelos serviços prestados. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva transfere a Presidência ao Deputado Edson Rezende e 
apresenta requerimento em que solicita seja agendada visita à 
Procuradoria do Trabalho para tratar de assuntos discutidos em 
audiência pública sobre a PRODEMGE. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes 
convidados: Sr Antônio Carlos da Gama Reis, Diretor do Centro do 
Ensino de Instrumentação Cirúrgica- CENIC -; Sras. Sofia de Oliveira 
d' Ávila, terapeuta, professora e representante dos Sindicatos Nacional 
e Regional do lnstrumentador Cirúrgico, e Maria Eugênia Garcia, 
pedagoga e Consultora do CENIC; Srs. Romel Lage, representante 
das fábricas de produtos de instrumentação cirúrgica, e Paulo Roberto 
Bordoni, Presidente da UTRAMIG, que são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Pastor 
George, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais e, tendo que se ausentar, passa a Presidência 
ao Deputado Edson Rezende. Logo após, o Presidente passa a 
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palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Edson Rezende, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Rogério 

Correia. 
ATA DA gga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas do dia dez de abril de dois mil e dois, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen e Doutor 
Viana, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a 
presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, 
em audiência pública, a elevação das tarifas de serviços públicos e 
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Alexandre Motta 
Benevides, Promotor de Justiça do PROCON-MG, informando ter sido 
instaurada nesse órgão investigação preliminar em razão da 
liquidação da Empresa Consórcio Nacional Liderauto e Uniauto 
Administradora de Consórcio Ltda. e solicitando à Comissão o 
encaminhamento de todos os documentos que possua referentes ao 
caso; e Helliza Morais da Silva, secretária da ANATEL, comunicando 
a impossibilidade de participação de seu representante nesta reunião. 
Registra-se a presença dos Srs. Hubert Brant Moraes, 
Superintendente Comercial da COPASA-MG; João Luiz Senra de 
Vilhena, Superintendente de Planejamento Corporativo e 
Participações da CEMIG; Emílio Castelar, Gerente de Tarifas da 
CEMIG; Paulo de Tarso Barbosa Passos, Gerente do Departamento 
de Relações Institucionais da TELEMAR Minas; Aristóteles dos 
Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações; e Marcelo Correia de Moura Batista, Coordenador-
Geral do SINDIELETRO, os quais são convidados a tomar assento à 
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mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou esta reunião, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - Doutor Viana. 
ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista 
de Oliveira, Chico Rafael, Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e 
Kemil Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Kemil Kumaira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente registra a presença dos Srs. 
Ábdon Braga, Presidente da SMEF; João Alfredo Balieiro, Vice-
Presidente da ASIEF, e Floriano da Costa Santos, da ASIEF; Antônio 
Cabral, da ASTURIES; Fernando Antônio Matarelli, do SINDIFER; e 
os representantes da AMDA Tereza Cristina Santos, Elizabete Uno de 
Oliveira, Bárbara Figueiredo, Erpino Alves Faria e Francisco Mourão 
Vasconcelos. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário. A Presidência informa 
que as entidades acima relacionadas participaram dos estudos 
realizados para subsidiar a elaboração do parecer do projeto 
constante na pauta. Submetido a discussão e votação, é aprovado, no 
2° turno, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, do Projeto de Lei no 498/1999 (relator: João Batista de 
Oliveira). Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos 
a votação, são aprovados requerimentos do Deputado Fábio Avelar, 
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão para se 
debaterem os graves problemas vividos pelos colonos do Projeto 
Jaíba I referentemente à renegociação das dívidas relacionadas com 
o Fundo de Aval e com os cortes e as religações de energia elétrica 
por parte da CEMIG; do Deputado João Batista de Oliveira em que 
solicita seja realizada audiência pública da Comissão para se 
debaterem as mudanças de competência e finalidade da 
RURALMINAS e seja realizada reunião da Comissão para debater a 
regulamentação da Lei no 14.320, de 20/12/2001, que determina a 
inclusão do café na merenda escolar. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e 
dos representantes de entidades presentes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Kemil Kumaira -

Edson Rezende. 
ATA DA ao• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de abril de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, 
Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Braga, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina à explanação sobre a execução orçamentária na 
área da saúde em 2001 e sobre a incidência da dengue no Estado e 
as ações que estão sendo adotadas no combate à doença. O 
Presidente solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à 
leitura da correspondência. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os Srs. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário 
da Saúde; Fausto Ferrer Froes, Superintendente da FHEMIG; 
Terezinha de Fátima Soares, Diretora de Planejamento de Finanças 
da FHEMIG; Vânia Maria Sousa Melo Pinto da Cunha, 
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Superintendente de Finanças; Maria Auxiliadora Sales Gonçalves, 
Superintendente de Planejamento; Francisco Leopoldo Lemos, 
Coordenador de Epidemiologia, e Norma Sônia Fernandes Dias, 
Superintendente Adjunta de Epidemiologia, todos da Secretaria da 
Saúde, aos quais convida a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra aos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlos 
Pimenta, autores dos requerimentos que deram origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - José Braga - Cabo Morais. 

ATA DA 9" REUNIÃO ORDINÁRIA 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 DE 
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO 

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA 
EXTRALEGAL 

Às quinze horas do dia dezesseis de abril de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Alberto Bejani, Dilzon Melo e Luiz Tadeu Leite, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado lrani 
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar proposições 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 dos Deputados Alberto Bejani, em 
que solicita sejam convocados para reunião da Comissão os Srs. 
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Fabrício Luiz Magalhães, interno do CERESP em Juiz de Fora; 
Maria Luiz de Magalhães, Roseli Magalhães, João Otaviano Miranda 
Moreira, Policial Civil; Luiz Alexandre Veloso Botelho, Adão Hélio 
Ferreira, Hernane Gomes da Senra Júnior e Ulisses Augusto da Silva; 
e lrani Barbosa, em que solicita sejam ouvidos pela Comissão os Srs. 
Armando Lourenço da Silva e Luiz Alexandre Cruz Ferreira, 
Promotores de Justiça de Araxá, sobre denúncia envolvendo o Juiz 
Daniel César Botto Collaço. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - Pastor George - Luiz Tadeu Leite -

Alberto Bejani. 
ATA DA 73• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
Olívia, Gil Pereira e Ambrósio Pinto, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado 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 matéria constante da pauta. Passa-se à 
1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 1 o 

turno, do Projeto de Lei no 1.990/2002 (relator: Deputado Ambrósio 
Pinto). Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Gil Pereira, em que 
solicita a realização de audiência pública no Município de São Romão, 
para avaliar o potencial turístico do município e região. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha - Pastor George - Ambrósio 

Pinto. 
ATA DA 107• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta e oito minutos do dia dezessete de abril de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Leite, Márcio Kangussu, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, 
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 Leite, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina à realização de 
audiência pública para debater a situação atual e o novo projeto do 
Instituto Médico Legal e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios da Coordenadoria Municipal para Assuntos 
da Comunidade Negra - COMACOM -, da Secretaria Municipal dos 
Direitos de Cidadania, convidando para a plenária preparatória da 
Conferência dos Direitos de Cidadania, em 13/4/2002; da Associação 
dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais -
ASUSSAM-MG -, convidando para a posse de sua diretoria para o 
período 2002-2004; do Sr. Leomar Pereira Delgado, Presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Juiz de Fora -
SINDUSCON -, encaminhando cópia de manifestação em que 
representantes de entidades ligadas à área de prevenção contra 
incêndios solicitam autorização para que os municípios que já 
possuem legislação própria a respeito do mencionado assunto 
possam mantê-la em vigor; da Sra. Maria Roseli Prates Ferreira, 
Presidente do Conselho da Comunidade de Araçuaí, solicitando seja 
solucionado o problema da cadeia do município; e do Sr. Deires 
Barbosa, detento da cadeia da Comarca de Ponte Nova, apelando à 
Comissão relativo a seu processo criminal. Passa-se à 2" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em redação final, o Projeto de Lei no 1.919/2001. Passa-se 
à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
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de proposições da Comissão. O Deputado João Leite procede à 
leitura de requerimento da Deputada Elbe Brandão, e, não havendo 
quórum para votação, a Presidência informa que a matéria será 
apreciada na próxima reunião. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Franklin 
Higino Caldeira Filho, Promotor de Justiça e representante do Sr. 
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado; 
Ivan Batista Coelho, Secretário Municipal de Saúde, em exercício, e 
representante do Sr. Evilásio Teubner Ferreira, Secretário Municipal 
de Saúde; e José Mauro Morais, Vice-Diretor do Instituto Médico Legal 
- IML - e representante do Sr. Alan de Freitas Passos, Diretor do IM L, 
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas 
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Edson Rezende 

Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Dinis Pinheiro e 
José Braga. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a debater a atual situação do Instituto Estadual de 
Educação, tendo em vista denúncias apresentadas contra a Direção-
Geral e a Presidência do Colegiado, e apreciar as matérias constantes 
da pauta. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
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apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado João Pinto 
Ribeiro, relator no 2° turno do Projeto de Lei n.0 521/99, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que emite 
parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1° turno, 
com a Emenda no 1, que apresenta. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 2.032/2002 (relator: 
Deputado Paulo Piau). Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os Requerimentos n°s 3.250 e 3.251/2002. 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 Adelmo Carneiro 
Leão (2), solicitando do Diretor do CEFET-MG informações sobre o 
andamento do processo de reconhecimento e registro do Curso 
Técnico Ambiental; e solicitando informações do Superintendente 
Regional do SESI sobre o funcionamento do ensino fundamental em 
suas unidades; do Deputado Paulo Piau, solicitando realização de 
reunião para debater a disciplina e a segurança nas escolas públicas; 
do Deputado José Henrique, solicitando seja dirigido ofício ao 
Presidente da República, ressaltando a importância, para o Estado, da 
sanção aos projetos de lei que criam as Universidades de São João 
del-Rei e de ltajubá; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando 
voto de congratulações com a Prof•. Clotilde lemini Rezende, 
extensivo à UNINCOR, pelo recebimento do título de Mestre por parte 
da educadora. Quanto a este requerimento, o Presidente informa ao 
parlamentar que tem sido praxe da Mesa da Assembléia o não-
recebimento de proposições solicitando votos de congratulações de 
cunho personalíssimo, motivo pelo qual não daria encaminhamento ao 
apresentado, ficando, no entanto, registrado em ata. São submetidas, 
ainda, a discussão e votação, e aprovadas as redações finais dos 
Projetos de Lei n. 0 S 1.631, 1.893, 1.911, 1.917, 1.921 e 1.922/2001. O 
Presidente destina esta parte da reunião ao debate relativo ao Instituto 
Estadual de Educação - IEMG - e registra a presença dos Profs. 
Gilberto Rezende e Maria Stella do Nascimento, respectivamente, 
Subsecretário de Administração do Sistema de Educação e 
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Subsecretária de Desenvolvimento do Ensino, ambos 
representando o Secretário da Educação; Sr. José Ronald Albergaria, 
Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio às Varas da 
lnfãncia e da Juventude; Sra. Norma Lúcia Flávio de Lélis, Diretora-
Geral do IEMG; Sr. Dary Fraga, Presidente do Colegiado; Sr. Márcio 
Mourão, membro da Comissão de Reorganização do IEMG; Sra. Lúcia 
Alves, representando a FAPAEMG; e Sra. Angela Machado Teles, 
Orientadora Educacional, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, faz suas considerações iniciais e passa a palavra aos 
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Usam da palavra as Sras. Maria Hilda de Carvalho, Edna Maria 
Gomes Rosendo, Silvana Faria Ribeiro, Nair Soares Brum, Maria 
Cecília Pereira Moi, Marli Alves e Seuslane Landaeta Cardoso e os 
Srs. Albanito Vaz Júnior, Sérgio Ferreira de Almeida, Antônio Amaro e 
Carlos Gomes. Após as considerações finais dos presentes e 
cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Rêmolo Aloise - Márcio 

Cunha. 
ATA DA 92" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen 
Santiago, Bilac Pinto e Gil Pereira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bilac 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Gil Pereira, 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 Sr. 
John Cabral, Chefe de Gabinete da Integração Nacional, publicada em 
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11/4/2002; da Sra. Carolina Gurgel, solicitando apoio da 
Comissão para realização do Projeto Apita-Fiat. O Presidente acusa o 
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator 
citado a seguir: Projeto de Lei Complementar n° 45/2001, no 1 o turno 
(Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão, 
é apresentado novo parecer (relator: Deputado Gil Pereira) com a 
Emenda no 1 ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, o 
qual é aprovado. 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 1.151/2000 (relator: 
Deputado Bilac Pinto); 1.837/2001 (relator: Deputado lrani Barbosa), 
que receberam parecer concluindo por sua aprovação. Passa-se à 3• 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos do Deputado Dilzon Melo em que solicita a convocação 
do Presidente da Ferrovia Centro Atlântica -FCA-, Sr. Thiers Manzano 
Barsotti, para prestar esclarecimentos a respeito do estado de 
conservação e segurança da linha férrea para transporte de 
passageiros no trecho que liga os Municípios de Varginha a Três 
Corações, com emenda do Deputado Arlen Santiago em que amplia 
os referidos esclarecimentos para todas as linhas do Estado; do 
Deputado Bilac Pinto em que solicita ao DER-MG encaminhar à 
Comissão relatório com informações a respeito do processo de 
arrecadação da Câmara de Compensação Tarifária da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; do Deputado lrani Barbosa em que 
solicita ao DER-MG seja encaminhada a prestação de contas dos 
últimos quatro anos das receitas oriundas da taxa de gerenciamento 
de transporte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente- Bilac Pinto- lrani Barbosa. 

ATA DA as• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 
abril de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cristiano Canêdo, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e 
Cabo Morais (substituindo este ao Deputado Eduardo Brandão, por 
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano 
Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cabo Morais, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 2.006/2002, para 
o qual foi designado relator, no 1 o turno, o Deputado Rogério Correia. 
Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.688/2001 na forma do 
vencido em 1° turno (relator: Deputado Rogério Correia); e pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1.865/2001 com a 
Emenda n° 1, e 1.969/2002 com as Emendas n°s 1 a 4 (relator: 
Deputado Cristiano Canêdo); 1.912/2001 com a Emenda no 1; 
1.939/2002 na forma do Substitutivo n° 1, e 1.948/2002 com a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emendas n°S 2 a 8 (relator: 
Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimento do 
Deputado Hely Tarqüínio em que solicita sejam enviados ofícios ao 
Diretor-Geral do DEOP-MG, Mário de Oliveira Marques, à Presidente 
da Associação dos Servidores do DEOP, Ângela Maria Vieira Flores, e 
ao Vice-Presidente da mencionada associação, Cláudio Borges Abate, 
para prestarem informações sobre o Projeto de Lei n° 1.935/2002; e 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja 
realizada reunião com os convidados que menciona para se 
debaterem os Projetos de Lei nos 1.865/2001 e 1.935/2002, do 
Governador do Estado. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 

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



membros da Comissão para a prox1ma reumao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2002. 
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Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues 
- Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às nove horas do dia dezoito de abril de dois mil e dois, 

comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Nanuque os 
Deputados Rogério Correia e Paulo Pettersen, membros da 
supracitada Comissão, e a Deputada Maria José Haueisen. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, declara 
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, 
em audiência pública, a situação da prostituição infantil no Estado e 
comunica o recebimento de correspondência do Bel. Roberto Souza 
Campos, Delegado Regional de Segurança Pública de Nanuque, 
informando a impossibilidade de comparecer a esta audiência pública 
e designando o Bel. Luiz Carlos de Araújo, Delegado Adjunto da 
DRSP, para representar aquela regional. Registra-se a presença dos 
Srs. Jorge Luiz Miranda, Prefeito Municipal de Nanuque; Armando R. 
Gomes, Vice-Prefeito; Fábio Garcia Tigre, Presidente da Câmara 
Municipal; Dr. Rui de Almeida Magalhães, Juiz da Infância e da 
Juventude; Dra. Renata Barros Dacach, Promotora de Justiça da 
Infância e da Juventude; Dr. Bruno Alexandre Vieira, Promotor de 
Justiça; Bel. Luiz Carlos de Araújo, Delegado Adjunto da Delegacia 
Regional de Segurança Pública; Cabo Benedito Souza Barreto, 
representando a Polícia Militar; Maria da Penha Rodrigues Lopes 
Horácio, Presidente do Conselho Tutelar; Jesuína Moreira Barbosa, 
Coordendora da Área da Pastoral da Criança, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Rogério 
Correia, tece suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos 
convidados e aos demais Deputados, para que façam sua exposição. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos 



1099 
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002. 
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão. 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

LISTA DE ASSINANTES 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Kangussu, Djalma Diniz e Agostinho Silveira, 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 Agostinho Silveira, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos dos 
convidados sobre o objeto da Comissão. A seguir, registra a presença 
dos Srs. José Luiz Gattás Hallak e Paulo de Tarso Barbosa Passos, 
Diretor de Vendas e Gerente de Relações Institucionais da TELE MAR, 
respectivamente, e da Sra. Neli Isabel Oliveira Colen, Assessora do 
Ministério Público do Estado. O Presidente tece suas considerações 
iniciais sobre possíveis irregularidades na publicação da lista de 
assinantes por parte da TELE MAR. Logo após, passa a palavra ao Sr. 
José Luiz Gattás Hallak, que discorre sobre a questão e responde as 
perguntas formuladas pelos Deputados e pela representante do 
Ministério Público, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se 
à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que solicita seja 
prorrogado por 30 dias o prazo de funcionamento da Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos Deputados e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Eduardo Hermeto - Agostinho 

Silveira. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 70/2002 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
Proposição de Lei Complementar no 70/2002, que institui o regime 
próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Por meio da Mensagem no 288/2002, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 4/4/2002, encaminhou S. Exa., para a apreciação desta 
Casa, as razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do Regimento 
Interno, foi o veto encaminhado a esta Comissão Especial para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O Governador do Estado excluiu da sanção a alínea "d" do inciso I e 

a alínea "c" do inciso 11, ambos do art. 6°; o§ 3° do art. ao; o parágrafo 
único do art. 50; o § 1 o do art. 75 e o art. a4 da Proposição de Lei 
Complementar no 70/2002. 

A alínea "d" do inciso I e a alínea "c" do inciso 11 do art. 6° tratam, 
respectivamente, da licença-paternidade e do auxílio-funeral. 
Conforme alega, fundamentadamente, o Governador do Estado, com 
base no art. 5° da Lei Federal no 9.717, de 27/11/9a, que dispõe sobre 
normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência dos servidores públicos, é vedada a 
instituição, pelos regimes próprios, de benefícios diversos daqueles 
previstos no regime geral de previdência social. 

Tendo em vista que a licença-paternidade e o auxílio-funeral não 
estão entre os benefícios enumerados na Lei Federal no a.213, de 
24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência 
social, o veto aos dispositivos mencionados atende a razões de ordem 
constitucional e legal. 

O veto ao § 3° do art. ao também encontra apoio constitucional, 
porque, ao estabelecer que o valor dos proventos da aposentadoria 
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por invalidez serão de 70% da remuneração, acrescidos de 6% 
por ano de serviço, até o limite de 100%, o dispositivo contrariou o 
inciso I do § 1 o do art. 40 da Constituição da República, que 
estabelece serem os proventos da aposentadoria por invalidez 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. 

Quanto ao parágrafo único do art. 50, que fixa o valor das 
contribuições do Estado a serem destinadas à CONFIP, a título de 
contribuição patronal, também parecem-nos procedentes as razões 
alegadas para o veto, porque, a par das contribuições previdenciárias 
dos servidores que serão depositadas na CONFIP, caberá ao Tesouro 
a complementação dos recursos necessários para o custeio dos 
benefícios previdenciários a serem pagos pela referida conta. 

O § 1 o do art. 75 trata do cálculo dos proventos da aposentadoria 
voluntária proporcional e, a nosso ver, não difere do disposto no inciso 
11 do § 1° do art. 9° da Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98. 
Talvez um entendimento equivocado do dispositivo tenha induzido o 
Governador a vetá-lo, apesar de não contrariar norma constitucional. 

Por fim, ao excluir da sanção o art. 84 da proposição, o Governador 
do Estado agiu em conformidade com as prescrições constitucionais e 
legais pertinentes à matéria. De fato, não é possível que o Tesouro do 
Estado assuma o pagamento dos precatórios judiciais de 
responsabilidade do IPSEMG, porque, conforme alega o Governador, 
não existe a indicação da correspondente fonte de receita para fazer 
face a tal despesa. Os recursos necessários para o pagamento dos 
precatórios no exercício financeiro de 2002 seriam da ordem de mais 
de R$79.000.000,00. Além disso, a transferência pretendida poderia 
importar em alteração da ordem de pagamento dos precatórios, 
violando, assim, o art. 100 da Constituição da República. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do veto à 

alínea "d" do inciso I e à alínea "c" do inciso 11 do art. 6°; ao § 3° do art. 
8°; ao parágrafo único do art. 50 e ao art. 84 e opinamos pela rejeição 
do veto ao § 1 o do art. 75. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Dimas 
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 
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O Sr. Presidente despachou, em 25/4/2002, a seguinte 
comunicação: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Clarice 
Pinto, ocorrido em 18/4/2002, em Sete Lagoas.(- Ciente. Oficie-se.) 

ERRATA 
ATA DA 2868 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/9/2001 

Na publicação da ata em epígrafe, verificada na edição de 
28/9/2001, na pág. 18, col. 4, sob o título "REQUERIMENTOS", 
suprima-se o seguinte: 

"N° 2.612/2001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNER, com vistas ao envio de 
informações que menciona sobre a JARI.". 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2002 

ATAS 

ATA DA 237• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/4/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
verificação de quórum; existência de número regimental para votação 
- Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 15.048; manutenção - Votação, em turno único, 
do Veto Total à Proposição de Lei no 15.050; discurso do Deputado 
Edson Rezende; questão de ordem; discursos dos Deputados Durval 
Ângelo e Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; chamada para a 
recomposição do número regimental; inexistência de· quórum para 
votação; chamada para a recomposição de quórum; inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

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

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a votação da 
matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora, 

para entendimentos entre as Lideranças, sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. 

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

Presidência, nos termos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. 

Portanto, há quórum para a votação da matéria constante na pauta. 
Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n" 15.048, que dispõe sobre o pagamento de 
débitos decorrentes da propriedade de veículo automotor. A Comissão 
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Mauro Lobo opinou pela rejeição do veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
em conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", 
e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que 
o façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos 
Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados 
deverão tomar os seus lugares; ao toque da campainha e dentro de 
um prazo máximo de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, 
digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou 
"branco", observando, no viso r 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 aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em 
votação, o veto. 

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

Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira- Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Paulo - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 1 O Deputados; votaram "não" 32 
Deputados; totalizando 42 votos. Está, portanto, mantido, em turno 
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.048. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.050, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. A Comissão 
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela rejeição do 
veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Edson Rezende*- Sr. Presidente, Deputados, 
Deputadas, público presente, telespectadores, o País passa por um 
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problema de absurda gravidade, relativo à questão do 
desenvolvimento, da geração de emprego e renda, do crescimento 
econômico e do investimento na indústria, especialmente nas 
microempresas e nas empresas de pequeno porte. 

A estagnação por que passa o País, associada ao grande número 
de impostos e taxas de grande vulto, dificulta e inviabiliza as 
pequenas empresas. Recentemente, a revista "Isto É" publicou um 
estudo em que demonstra que, entre dez empresas que se abrem, 
sete fecham ou vão à falência. Isso significa que as iniciativas 
individuais ou grupais de investimento no País para a geração de 
emprego e renda, para a geração de riqueza enfrentam dificuldades 
em conseqüência da legislação e do modelo econômico e social 
implantado pelo Governo Federal, especialmente pelo Presidente da 
República e pelos Ministros do Planejamento e da Economia. 

Todas essas questões aconteceram nos Estados em que incidem 
tais políticas públicas e impostos. O projeto inicial do Micro Geraes, 
para estimular as microempresas e as pequenas empresas a produzir 
no Estado, gerando emprego e evitando compras fora do Estado, foi 
transformado em outro instrumento: instrumento arrecadatório do 
Estado que obriga as microempresas e as pequenas empresas que 
comprarem fora do Estado a pagar tributo. Em 2000 e 2001, esse 
tributo, de 6%, ajudou a quebrar, a levar à falência dezenas de 
milhares de microempresários e de pequenos empresários de Minas 
Gerais. 

No ano passado, após consulta popular, após debate com a 
sociedade em vários pontos do Estado, o Deputado Chico Rafael 
buscou aprimorar o projeto, dando-lhe outro formato, porque a lei 
implantada pelo Governador do Estado tem sido prejudicial aos 
pequenos empresários e microempresários. Em audiência pública, ele 
conseguiu, junto com outros Deputados, elaborar outro projeto, 
diminuindo de 6% para 3% o tributo para a importação de produtos de 
outros Estados. 

No projeto em votação, vetado pelo Governador do Estado, o 
microempresário de Minas Gerais continua a pagar o tributo da 
importação de produtos e o Estado a arrecadar tributo, não 6%, 
porque é impossível manter, não zero, como sonhamos e queremos. 

A grande maioria dos Deputados sabe da importância de se diminuir 
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a tributação dos microempresários, para que possam sobreviver. 
Mas, devido à conjuntura daquele momento, não conseguindo zerar 
essa importação, a negociação possível naquele momento, feita pelas 
Lideranças, foi sair da taxa de 6% para a de 3% na importação de 
produtos. 

É necessário que nos debrucemos sobre essa questão, porque ela 
está na condução da economia e das políticas públicas de 
desenvolvimento. E, com relação à criação de emprego e renda, são 
as microempresas e as pequenas empresas que geram a grande 
maioria de empregos deste Estado e deste País. Então, não podem 
ser as empresas oneradas hoje, pois são as responsáveis por esse 
importante produto que é a geração de emprego e renda. Pelo 
contrário, é preciso que se lhes dê tratamento especial, porque 
sabemos que uma semente que se lança ao solo - neste caso, uma 
pequena empresa - pode, se bem conduzida, transformar-se numa 
média ou numa grande empresa. Mas, se sufocamos a iniciativa no 
nascedouro, com múltiplos impostos e taxas, é impossível que uma 
iniciativa de qualquer cidadão dê frutos, porque, já de início, esses 
impostos impossibilitam e inviabilizam a manutenção da pequena 
empresa e, pior ainda, dificultam e inviabilizam o seu crescimento. 

Srs. Deputados, quero encaminhar contrariamente ao veto do 
Governador, porque o que foi votado no ano passado foi o resultado 
do acordo entre esta Casa e os microempresários com o Governo do 
Estado, entre esta Casa e os pequenos empresários com o Secretário 
da Fazenda. Esse projeto, aprovado por esta Casa e vetado pelo 
Governador, foi resultado da articulação, e não pode o entendimento 
sacramentado naquele momento, em dezembro de 2001, sofrer agora 
um veto do Governador e impedir que os microempresários e os 
pequenos empresários sobrevivam. 

Assim, encaminhamos contrariamente ao veto. É necessário que o 
derrubemos, para que o projeto ajude Minas Gerais a produzir e gerar 
emprego, renda e ICMS para o Estado. Se o ICMS é menor, se facilita 
a vida das empresas, para que permaneçam vivas, o Estado vai 
arrecadar mais. De que adianta o Estado querer arrecadar muito, se 
as empresas morrem a cada dia? 

Esta semana, os jornais do País, por meio de uma pesquisa do 
IBGE, produziram matéria extensa sobre a inadimplência da classe 
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média, deixando claro que a questão econom1ca do País está 
levando a classe média a ficar inadimplente, a não ter condições de 
pagar as contas. Esse é um sinal. Então, para que mais imposto para 
as pequenas empresas e as microempresas, se os compradores não 
têm meios de manter a compra ou de manter a vida porque não têm 
condições financeiras para tal? E vão comprar de quem, que tipo de 
produto, se esse produto está mais caro? Aí, a dificuldade é muito 
maior. Não vai adiantar o Governo querer arrecadar tudo, se não 
existirem as empresas, se não existirem os compradores. 

Isso não resolverá. Então, estamos encaminhando contrariamente a 
esse veto, para que o derrubemos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, peço também que se 

faça a recomposição do quórum, porque não temos número suficiente 
de Deputados para votar o veto. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que permanecem 
no Plenário 39 Deputados. Portanto, há quórum para votação. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo*- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Aproveitando a discussão desse veto em Plenário, gostaria de fazer o 
registro de uma nota que estamos divulgando na cidade de Palma, 
sobre um fato acontecido nesse município. Acredito que ele tem uma 
relação - como poderemos ver ao final - com o veto que está sendo 
encaminhado. Em razão da inexistência de quórum seguro para que 
seja feita a votação do projeto, usarei esses 1 O minutos para fazer o 
encaminhamento dessa nota, que divulgaremos na cidade. 

Tivemos, no ano passado, uma decisão inusitada no município: o 
Prefeito decidiu aumentar o seu salário, o dos Vereadores e dos 
Secretários Municipais, em total desacordo com a Constituição 
Federal e o que tinha sido estabelecido no ano 2000, os salários dos 
agentes públicos, que entrariam em vigor no quadriênio seguinte, 
2001, 2002, 2003 e 2004, conforme estabelece a Lei Maior. Não 
contentes com esse aumento ilegal, moradores, populares da cidade 
de Palma ajuizaram uma representação no Ministério Público local, 
denunciando esse aumento autoconcedido pelo Prefeito para si, para 
seu secretariado e para os Vereadores. 

Tivemos este ano uma decisão do Poder Judiciário local revogando 
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cofres públicos do que tinha sido pago de forma indevida. 

ll09 

Todos nós acompanhamos hoje que, em todas as pesquisas de 
opinião, a credibilidade dos políticos ou das instituições políticas está 
cada vez mais baixa. Isso é uma demonstração clara quando se 
procura legislar em causa própria ou na perspectiva da manutenção 
de privilégios. Mais do que isso, há uma entidade de transparência 
internacional que tem no Brasil, entre os seus membros, a Juíza 
Denise Frossard. 

Ela é da Zona da Mata, de Carangola, próxima à cidade de Palma. 
Essa entidade fez uma pesquisa com um índice novo que está sendo 
trabalhado, que é o chamado IPERCOR - Índice de Percepção da 
Corrupção. 

A pesquisa foi feita em cerca de 90 países do mundo. A população 
se manifestou a respeito da corrupção nas organizações políticas de 
seu país. Infelizmente, não poderia deixar de registrar, o Brasil ocupa 
um péssimo lugar. De cada US$1 ,00 gasto em obra pública ou serviço 
neste País, outro US$1 ,00 é desviado para a corrupção. Cada 
brasileiro deve cerca de R$6.400,00 em razão da conta da corrupção. 

A percepção da corrupção no Brasil ainda é pequena. Isso tem a ver 
com o tênue processo de cidadania que temos, com a baixa 
escolaridade do povo, com o difícil acesso da população aos meios de 
informação que existem neste País. Esses dados da transparência 
internacional e da análise dos índices do IPERCOR mostram 
claramente que a causa direta é o baixo índice de desenvolvimento 
humano, segundo dados da ONU, o qual dá uma percepção menor da 
corrupção. Isso nos leva a concluir, como alguns analistas concluíram 
há alguns meses, que a corrupção política está diretamente ligada às 
causas da miséria, pobreza e o baixo índice de desenvolvimento 
humano. 

Por isso, queremos fazer esse registro para mostrar que, na cidade 
de Palma, a organização da sociedade foi um grande passo na 
mudança do quadro de degradação da ética pública. A ação popular 
dos moradores de Palma é um exemplo para Minas Gerais e para o 
País e prova que cada cidadão deve fazer a sua parte. (- Lê:) 

"Precisamos, também, de mecanismos urgentes de combate à 
corrupção, criando restrições à imunidade parlamentar, acabando com 
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O voto também se insere nessa conjuntura, e a população deve se 
conscientizar de que ele é uma arma de mudança. Combater a 
corrupção é a melhor via para melhorar o nosso quadro social. Palmas 
para Palma, pela cobrança da transparência e honestidade e pela 
vitória a favor da moralidade. 

São acontecimentos como esses que animam a militância para a 
concretização do sonho de um país diferente, mais justo, mais 
solidário e com o social como prioridade. Com toda a certeza, com a 
vitória do PT, do Lula, daremos um passo decisivo para a conquista 
desse país mais justo e solidário. Nós, do PT, parabenizamos os 
autores da ação popular em Palma, que demonstraram o exercício 
pleno da cidadania, o antídoto contra o mau uso dos recursos 
públicos, o Ministério Público, na pessoa da Promotora Heloísa 
Nascimento Perlingeiro, pela firmeza com que agiu nesse episódio, o 
Poder Judiciário, na pessoa do Juiz da Vara Única da Comarca de 
Palma, José Alfredo Junguer de Souza Vieira, pela decisão rápida em 
defesa do bem público. 

Com toda a certeza, essa medida, tomada pelo Prefeito João 
Antônio, pela sua Vice-Prefeita, Filomena Catarina, pelos Secretários 
de Governo e pelos Vereadores, mostrou claramente mais uma vitória 
da cidadania e como o Poder Judiciário se pode colocar a serviço do 
povo nessa macroluta contra a corrupção e pela transparência nos 
atos públicos. 

Queremos parabenizar e registrar a atuação firme do advogado que 
atuou nessa ação, Dr. Paulo Prazeres, da cidade de Palma, que deu 
uma demonstração forte e significativa de uma ação voltada para a 
população, atendendo aos clamores dessa ação pública. 

Então, Sr. Presidente, esse veto trata da questão tributária, e temos 
que pensar nisso, mas deixando claro que há um ladrão, há um ralo 
por onde os recursos públicos acabam sendo desviados, sangrando o 
erário. O exemplo de Palma demonstra claramente que temos 
necessidade de refletir quando votamos uma matéria tributária. Com 
toda a certeza, se os recursos fossem mais bem-distribuídos, se isso 
ocorresse de forma mais transparente, com a participação da 
comunidade, talvez hoje tivéssemos recursos disponíveis para 
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promover o resgate da vida e a inversão de prioridades, 
construindo um Brasil para os brasileiros, voltado para a grande 
maioria de excluídos de nossa Pátria. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, 
estamos iniciando o processo de votação do veto do Governador ao 
projeto Micro Geraes. O que queremos neste momento não é entrar 
no mérito da questão. Ela já foi por demais debatida por esta Casa. 
Uma comissão especial atuou durante todo o ano passado, ouvindo 
opiniões de pequenos empresários e de microempresários em 
diversas regiões de Minas Gerais a respeito da questão tributária que 
se abate sobre o setor. Essa comissão elaborou um projeto que 
tramitou, foi discutido exaustivamente nesta Casa e aprovado, no final 
do ano, por unanimidade, coroando todo o trabalho feito pelos 
parlamentares, tendo à frente o Deputado Chico Rafael, que foi o 
grande mentor dessa matéria. 

A surpresa para nós, desta Casa, para os pequenos empresários e 
os microempresários e para toda a sociedade mineira foi que o Sr. 
Governador, de uma penada só, rejeitou, através de um veto, todo 
esse trabalho, todo o esforço de recuperação dessas pequenas 
empresas que estão por aí, em todos os recantos de Minas Gerais. 
Elas estão presentes nas mais longínquas comunidades, naquela 
pequena venda, naquele pequeno negócio em que a economia 
familiar se baseia, gerando milhares e milhares de empregos por todo 
o Estado. E o Governo, insensível, pensando apenas no caixa, 
cedendo a pressões de setores conservadores e retrógrados da 
Secretaria da Fazenda, deu uma paulada no sonho desses pequenos 
empresários e microempresários. Não teve a competência de pensar 
no que esse projeto significaria como fomento, aumentando o volume 
de negócios. A perda inicial seria compensada com o comércio, com a 
venda, com a compra e, o que é mais importante, com a geração de 
empregos. 

Esqueceram-se de tudo isso e estão buscando o que é mais 
cômodo para eles, que tomam conta do caixa, mas que significa o pior 
para os que estão na ponta, trabalhando, suando, endividando-se, 
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investindo, colocando seu destino e o de suas famílias à mercê 
desses tecnocratas frios e insensíveis que se escondem nos 
gabinetes das secretarias, que não se expõem, que não andam pelo 
interior, não conversam com a gente sofrida de Minas Gerais, só 
conhecem o Estado através de papéis, de estatísticas e números. Não 
podemos nos render diante dessa situação. Minas quer e reclama 
deste parlamento um encaminhamento à altura das tradições desta 
Casa, da grandeza deste Estado. Não podemos tratar a matéria do 
Micro Geraes assim. É preciso discuti-la de maneira clara, positiva, 
com as galerias lotadas de representantes de todo o Estado, que 
foram chamados a dar a sua contribuição e não podem ver o fruto 
desse trabalho ser enterrado de qualquer maneira, em uma sessão 
com pouco quórum para decidir uma matéria dessa envergadura. 

Apelamos à Mesa, às Lideranças do Governo, obviamente em 
entendimento com as Lideranças da Oposição, pois· essa matéria 
precisa ser debatida com data marcada antecipadamente. É preciso 
dar vez e voz aos pequenos empresários e aos microempresários de 
Minas Gerais, estabelecer uma sessão específica em que a 
Assembléia irá se reunir para debater e votar esse assunto. Os 
parlamentares, então, estarão convivendo com as aflições e anseios 
dessa classe sofrida de nosso Estado. 

Não podemos aqui deliberar essa matéria. Seria uma injustiça, uma 
ingratidão com um setor tão importante, a base da nossa economia, 
que está presente em todas as cidades do interior do nosso Estado. 
Volto a dizer, o pequeno negócio familiar sustenta milhares de famílias 
em Minas Gerais. 

Diante dessa colocação, somos pela não-votação, hoje, do veto. O 
Plenário tem pouco mais que o quórum mínimo. Isso vai exigir que, 
para a derrubada do veto, se tenha praticamente a unanimidade dos 
votos. Sabemos que essa unanimidade não vai ocorrer, e o veto será 
mantido. Não podemos liquidar esse assunto dessa forma. A 
Assembléia não pode se posicionar dessa maneira. 

Fazemos um apelo, neste momento, para que os parlamentares não 
dêem o quórum para votação, para que, após esta reunião, um 
encontro de Líderes estabeleça uma data específica e possamos 
comunicá-la a todos os representantes de pequenos empresários e 
microempresários de Minas Gerais, para que a Assembléia delibere à 
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luz do dia, com a presença dos setores interessados na votação. 

Queremos um debate aberto e franco. Se o Governo não quer 
manter o Micro Geraes, quer manter o seu veto, que venha a esta 
tribuna assumir esses argumentos, dizer por que não quer e que 
enfrente um debate aberto e franco com o setor. 

Não vamos admitir ou concordar que essa matéria seja decidida 
assim, sem debate, sem enfrentamento, sem que os argumentos 
sejam colocados de maneira clara e decidida para a sociedade 
mineira. É um assunto importantíssimo, que não pode ser votado 
dessa maneira. 

Vamos assumir, a partir de agora, essa posição, até que se 
estabeleça uma data específica e toda a sociedade mineira possa ver, 
não só aqui nas galerias, no Plenário, mas também nos 100 
municípios que recebem o sinal da TV Assembléia, como a Casa está 
tratando essa matéria. 

Se formos vencidos, o seremos por argumentos, numa votação em 
que a grande maioria do Plenário esteja presente, assim como as 
lideranças do empresariado mineiro, sobretudo dos pequenos 
empresários e dos microempresários, verificando o comportamento 
dos parlamentares diante de uma questão tão grave. Pequenos 
empresários e microempresários não existem apenas na Região 
Metropolitana ou no Norte de Minas, no Sul ou no Triângulo; estão 
presentes em toda Minas Gerais. 

É um compromisso nosso, como parlamentar, como representante 
do povo, estar em sintonia com esse setor, que recebe uma carga 
tributária enorme e é sacrificado sobretudo pela guerra fiscal entre os 
Estados. Quem mora na divisa de Minas Gerais com Rio de Janeiro e 
Espírito Santo sofre isso, pois o Rio tem uma política agressiva que 
beneficia seu pequeno empresário. O Espírito Santo também tem. Os 
empresários mineiros que estão naquela divisa sofrem com a 
quebradeira, com o desânimo, com a falta de incentivo. 

Não podemos ficar na Capital do Estado, distantes fisicamente 
desses fatos e insensíveis à realidade que está corroendo o crédito do 
pequeno empresário e liquidando com a pequena empresa. Minas não 
pode, simplesmente numa votação simbólica, encerrar esse debate 
tão sério e tão importante para a nossa economia. 

Nossa posição é que nos ausentemos do Plenário, para que não 
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ocorra a votação e que seja marcada data específica, para, aí, 
sim, mobilizados e sensibilizados por quem tem interesse na matéria, 
comparecermos todos neste Plenário, para um debate franco e aberto, 
em que cada um coloque sua posição e que todos possam 
acompanhar. Aí, sim, com o Plenário recheado de representantes, a 
votação poderá se realizar. Muito obrigado. 

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

falta de parlamentares no Plenário. Diante disso, solicito a V. Exa. que 
encerre, de plano, a reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importãncia da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Não há 

quórum para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à nova chamada dos Deputados para recomposição de 
quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há 

quórum para votação nem para continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 238" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/4/2002 

Presidência do Deputado Doutor Viana 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2" Parte 

(Ordem do Dia): Questão de ordem; chamada para a recomposição de 
quórum; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 

Leão - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
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Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
-Chico Rafael -Cristiano Canêdo- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo-
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Fábio Ave/ar - Gil 
Pereira- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio- João Leite- João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria 0/ívia - Mauro Lobo - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) -Às 20h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

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

ausência de parlamentares em Plenário. Estamos com uma pauta que 
contém vetos, cuja votação exige quórum qualificado. Por esta razão, 
estamos pedindo o encerramento da reunião por falta de número 
regimental em Plenário. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. Não há 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando 

os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

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

2.051/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela tem 

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Oliveirenses sem Teto - AOST -, com sede no Município de Senhora 
de Oliveira. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça e vem agora a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A AOST constitui desdobramento de um trabalho comunitário 

iniciado em 1999 e voltado à construção e ao melhoramento de 
habitações de famílias necessitadas, bem como à contenção de 
encostas perigosas. Para tanto, ela se vale de doações, de trabalho 
voluntário e de recursos decorrentes do chamado Bazar da 
Solidariedade. 

A importante contribuição dessa sociedade civil, auxiliando o poder 
público no oferecimento das condições mínimas de dignidade humana 
ao segmento menos favorecido, a torna merecedora do pretendido 
título declaratório. 

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

2.051/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 26 de abril de 2002. 
Paulo Pettersen, relator. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

2.083/2002 
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Relatório 
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De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de 
resolução em epígrafe aprova o encaminhamento de propostas de 
emenda à Constituição ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, 
111, da Constituição da República. 

Publicada em 5/4/2002, foi a matéria distribuída à Mesa da 
Assembléia para, nos termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento 
Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
As propostas de alteração da Constituição da República subscritas 

pela Mesa da Assembléia são fruto de trabalho conjunto com outras 
Casas Legislativas estaduais, apresentado em reunião da UNALE. 

A primeira delas, constante do Anexo I, tem por objetivo ampliar a 
atuação do Estado membro no campo legiferante, com a modificação 
dos dispositivos constitucionais que tratam da repartição de 
competências legislativas entre os entes federados. Ao transferir do 
âmbito da competência privativa da União para o rol das 
competências concorrentes matérias como trânsito, jazidas, minas, 
outros recursos minerais e metalurgia, normas de organização, 
material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e dos corpos de bombeiros militares, o legislador pretende 
que esses temas sejam tratados de acordo com as peculiaridades de 
cada Estado, já que os interesses regionais que envolvem as 
questões são múltiplos. Pela proposta, é retirada, ainda, da alçada 
privativa da União a competência para legislar sobre sorteios. 

O Anexo 11 contém a segunda proposta, que se refere à criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios, assunto que 
diz respeito diretamente à organização dos Estados federados. Alterar 
a redação do § 4° do art. 18 da Constituição Federal para proteger os 
interesses locais e impedir a interferência da União na organização 
dos demais entes federados parece-nos proposta das mais justas e 
necessárias. 

Pela terceira proposta, constante do Anexo 111, a redação do art. 105, 
inciso I, alínea "a", da Constituição Federal é alterada com o propósito 
de incluir os Deputados Estaduais e os Distritais entre os agentes 
políticos sujeitos a processo e julgamento, nos crimes comuns, pelo 

~-----------~------------~ 
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Superior Tribunal de Justiça. Um distanciamento natural entre os 
parlamentos estaduais e a Corte Federal é, no nosso entender, 
medida que poderá garantir maior isenção nos julgamentos e 
fortalecer os princípios democráticos em nosso País. 

Conclusão 
Por acreditar que as propostas apresentadas representam um 

sentimento comum aos Legislativos Estaduais e vêm corrigir 
dispositivos da Constituição Federal que prejudicam diretamente os 
interesses dos entes federados, somos pela aprovação do projeto em 
análise. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.912/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, a proposição em exame 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao 
DETRAN-MG pedido de informação que inclua a relação das pessoas 
jurídicas que se irão beneficiar com a anistia incidente sobre créditos 
relativos ao IPVA e multas. Requer, ainda, sejam informados os 
valores dos débitos de cada um dos beneficiários pessoas jurídicas, 
bem como se esclareça o critério adotado para fixação das diversas 
modalidades de benefício previstas no Projeto de Lei no 162/99. 

Publicado em 6/12/2001, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa aprovou em reumao extraordinária o 

Projeto de Lei n° 162/99, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, 
que visa a perdoar dívida de IPVA e multas sobre o principal e os 
juros de mora, cujos fatos geradores tenham ocorridos nos exercícios 
de 1997 a 2001, desde que haja quitação completa do principal até o 
dia 31/3/2002. 

Sobre o assunto, a Lei n°12. 735, de 1997, no seu art. 12, que dispõe 
sobre o IPVA, estipula multa de 20% sobre o valor atualizado do 
imposto, quando o pagamento ocorrer após 30 dias contados da data 
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do vencimento. 

A multa representa uma indenização pelo não-pagamento do tributo 
no prazo e tem caráter de penalidade, quando a omissão do 
contribuinte implica uma infração à lei fiscal. Assim, não se confunde 
com a atualização do débito, que deverá ocorrer quando do seu 
pagamento. 

Entretanto, não faz muito, esta Casa aprovou um projeto de lei, 
concedendo anistia de multas sobre créditos relativos ao ICMS. O 
principal argumento para justificar a proposição era a necessidade de 
aumentar a arrecadação estadual, priorizando os recursos captados 
para o pagamento do 13° salário do funcionalismo. E agora com a 
proposta de anistia sobre créditos relativos ao IPVA e multas de 
trânsito, mais uma vez lança-se mão dos mesmos argumentos: com a 
atual crise recessiva por que passa o País, especialmente o Estado de 
Minas Gerais, tal medida, além de dar oportunidade aos inadimplentes 
de quitar seus débitos, proporcionará maior arrecadação para os 
cofres públicos, uma vez que, nos termos do art. 173 da Lei no 5.172, 
de 25/10/66, decorridos cinco anos, fica extinto o direito de se 
constituir crédito tributário pela Fazenda Pública. 

A esta relatoria parece suspeita a edição de duas propostas com 
implicações convergentes, em curto espaço de tempo, sugerindo que 
o Executivo ou carece de planejamento para gerenciar as contas 
públicas, ou está propenso a beneficiar determinados setores, que são 
as grandes empresas devedoras do IPVA e de multas de trânsito. 

Entendemos, portanto, que a matéria deve ser questionada por esta 
Casa, com o escopo de evitar o tratamento desigual dispensado aos 
contribuintes e, por conseqüência, beneficiar o corpo social na sua 
integridade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

2.912/2001 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN-MG - pedido de informações 
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(especificando seus critérios) contendo a lista das pessoas 
jurídicas a serem beneficiadas com a anistia incidente sobre créditos 
relativos a IPVA e multas, nos termos do Projeto de lei no 162/99, em 
tramitação nesta Casa. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mau ri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.916/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da 
proposição em tela requer à Presidência da Assembléia Legislativa 
que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, 
para que informe a esta Comissão, sempre que decidir 
favoravelmente pelo reexame de ação fiscal na forma do art. 19 da Lei 
n° 14.062, de 2001. 

Publicada em 6/12/2001, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 19 da Lei n° 14.062, de 20/11/2001, estabelece a competência 

do Secretário de Estado da Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da 
Fazenda, de fazer reexaminar o processo fiscal, mesmo que já se 
encontre em fase de execução, quando requerido e justificado pelo 
contribuinte. Trata de disposição de vigência temporária, só permitindo 
o feito até 90 dias após a entrada da lei em vigor. 

Consiste o processo administrativo fiscal de um conjunto de atos 
administrativos tendentes ao reconhecimento, pela autoridade 
competente, de uma situação jurídica pertinente à relação fisco-
contribuinte. Trata-se de contencioso administrativo, permitindo ao 
sujeito passivo da relação tributária a oportunidade de impugnar e 
questionar a pretensão fazendária que pode culminar com a inscrição 
do contribuinte na dívida ativa e com a formação do título executivo 
que permitirá à Fazenda Pública executá-lo judicialmente. 

Pairando qualquer dúvida a respeito do contencioso administrativo, 
até a formação do referido título, o Código Tributário Nacional - CTN -
, em seu art. 203 prevê a possibilidade de se corrigirem as causas de 
nulidade que porventura possam ter ocorrido, abrindo novo prazo para 
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a defesa. 

A lei citada pelo autor do requerimento permite, em um prazo 
exíguo, que os contribuintes em processo administrativo, ou mesmo 
executivo, possam pedir a revisão de seus processos, caso tenham se 
sentido lesados de uma ou de outra forma. Trata-se, a bem da 
verdade, de medida tendente a garantir justiça se, porventura, tiver 
sido lesado o direito do contribuinte. 

Voltando novamente ao CTN, verificamos que ele reconhece a 
possibilidade de se elidir, por prova inequívoca, a presunção de 
certeza e liquidez da dívida ativa. A medida consubstanciada na lei 
estadual visa apenas a possibilitar, mais uma vez, a apresentação de 
tais provas. 

Em vista dessas considerações, temos a convicção de que o que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária propõe exorbita 
do papel fiscalizador desta Casa e não merece prosperar. A 
solicitação invade a esfera de competência do Poder Executivo e o 
conhecimento que o parlamento possa ter de tais ações em nada 
beneficiará nem o contribuinte, nem o erário. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.916/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.952/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Valendo-se da proposição sob comento, a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais requer o encaminhamento, em nome 
desta Casa, de ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA - solicitando-lhe a relação de todas as 
captações de água da bacia do ribeirão Vermelho - diga-se a título de 
esclarecimento, localizado na região de Caeté. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 8/12/2001 
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos 
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
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Para o exame da iniciativa da proposição, reportamo-nos, de 

início, aos seguintes dispositivos do Regimento Interno: 
"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 

da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

Já no plano da Constituição mineira, devemos observar que o art. 
61, inciso XIV, atribui à Assembléia Legislativa o direito de dispor 
sobre bens de domínio público, enquanto os arts. 249 e 250 
estabelecem que as políticas hídrica e minerária executadas pelo 
poder público se destinam ao aproveitamento racional, em seus 
múltiplos usos, e à proteção dos recursos hídricos e minerais, objetivo 
esse a ser alcançado por meio de sistemas estaduais de 
gerenciamento desses recursos, observados vários preceitos, dos 
quais se deve destacar a conservação dos ecossistemas aquáticos, 
enunciada no inciso IV do último artigo. 

Embora a proposição se tenha revelado legítima quanto à iniciativa e 
oportuna porque as informações solicitadas são fundamentais para 
que a Comissão delas solicitante disponha de meios de bem apreciar 
e acompanhar a execução da política pública relacionada com a 
captação d'água na bacia do ribeirão Vermelho, cumpre-nos lembrar 
que o mesmo ajuizamento não o temos quanto à determinação da 
autoridade encarregada de prestá-las. 

O fato é que a COPASA não é o órgão mais indicado para informar 
os dados solicitados, por duas razões: primeira, porque ela não atua 
em todos os municípios mineiros, o que implica não se ter certeza de 
que possa atender ao pedido por pura falta de conhecimento; a 
segunda, porque o órgão gestor do uso da água, em nosso Estado, é 
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, a que, por isso 
mesmo, deve ser apropriadamente endereçado o pedido da 
Comissão. Daí a necessidade de apresentarmos emenda ao 
requerimento, estabelecendo como destinatário do pedido de 
informações o Presidente do IGAM. 

Conclusão 



Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
n° 2.952/2001 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada. 

EMENDA N° 1 
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No requerimento, onde se lê: "COPASA", leia-se: "Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas - IGAM". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.065/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, solicitando-lhe informar esta 
Casa sobre a possibilidade de se restituir aos servidores dessa 
autarquia o excedente da reserva técnica de seu fundo de pensão. 

Publicado em 22/12/2001, vem o requerimento à Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma 

Regimental, cabe às comissões, em razão da matéria de sua 
competência ou da matéria compreendida em sua denominação, ou 
mesmo da finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio 
da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de 
Estado ou a outras autoridades estaduais. 

Por meio da proposição sob comento, a citada Comissão requer ao 
Presidente do IPSEMG informação sobre a possibilidade de ser 
restituído aos servidores dessa autarquia o excedente da reserva 
técnica de seu fundo de pensão. 

A situação dos servidores contribuintes está claramente prevista nos 
§§ 7° e ao do art. 40 da Constituição da República, os quais dispõem 
que o benefício da pensão por morte "será igual ao valor dos 
proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria 
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento e será 
revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
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estendidos aos pensionistas os benefícios ou vantagens 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função que serviu de 
referência à pensão. 

Antes do advento dessa nova ordem constitucional, alguns órgãos 
ou pessoas do Estado instituíram fundos de pensão para 
complementar o valor do benefício a que teriam direito os familiares 
do servidor quando da sua morte. 

Hodiernamente e à vista dos dispositivos citados, alguns desses 
fundos foram extintos, tendo sido deixada uma reserva técnica para 
fazer face às despesas com o pagamento das pensões. O que a 
Comissão autora do requerimento pretende é defender o direito dos 
servidores de reaver suas contribuições, uma vez que o fundo foi 
extinto e não mais haverá necessidade de complementar as pensões. 

Quanto ao exame da pertinência do conteúdo da proposição, 
devemos nos reportar aos arts. 73 e 74 da Carta mineira, visto 
tratarem da fiscalização e dos controles a serem exercidos pelo Poder 
Legislativo, incluindo questão contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado. Sujeita-se à prestação de contas 
"qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos" (art. 
70 da Constituição Federal). Como esses fundos de pensão compõem 
seu ativo com uma parcela de contribuição da pessoa jurídica pública 
à qual pertencem, temos a firme convicção de que o referido fundo se 
submete à fiscalização e ao controle deste Poder. 

Entretanto, para bem desincumbir-se dessa missão, torna-se 
imperiosa a apresentação de substitutivo para esclarecermos o 
montante devido pelo fundo aos cofres públicos e o montante devido 
aos servidores. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.065/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., na forma 
regimental, que envie ofício ao Presidente do Instituto de Previdência 
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dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, pedindo-
lhe as seguintes informações sobre o fundo de pensão instituído por 
seus servidores: 

- quando da extinção do fundo, qual era o seu montante; 
- qual foi o total de contribuição da autarquia para o fundo e de 

quanto será a restituição aos cofres públicos; 
- qual montante será destinado à divisão entre os servidores. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.074/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em epígrafe 
tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo que se manifeste quanto 
ao não-envio a esta Casa de demonstrativo das obras paralisadas no 
Estado, identificando o estágio das obras, a data e o motivo da 
paralisação, o qual deveria ter acompanhado o Projeto de Lei n° 
1.796/2001. 

O requerimento, publicado em 21/02/2002, foi, nos termos do art. 
234, ele o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, encaminhado a este 
órgão colegiado, para receber parecer. 

Fundamentação 
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

amparo no art. 54, § 3°, da Constituição do Estado, segundo o qual "a 
Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral 
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização". 

A proposta da lei orçamentária, entre outros mandamentos, deveria 
vir acompanhada de relatório detalhado da relação das obras 
paralisadas no Estado. 

Em seu art. 11, XVI, a Lei n° 13.959, de 26n/2001 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), estabelece: 

"Art. 11 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros 
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exigidos pela legislação em vigor; 

XVI - demonstrativo das obras paralisadas, identificando o estágio, a 
data e o motivo da paralisação". 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.074/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.077/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Deputada Elbe 
Brandão solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado pedido de informações ao Governador do Estado sobre 
como o Estado se adequará à Lei de Responsabilidade Fiscal, no 
tocante a despesas com pessoal. 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
A autora do requerimento formulou seu pedido em conformidade 

com o art. 79 do Regimento Interno. 
O Projeto de Lei no 1.796/2001, que estima as receitas e fixa as 

despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado 
para o exercício de 2002, já transformado na Lei n° 14.169, de 
15/1/2002, traz, entre os quadros que o integram, o Demonstrativo da 
Participação Percentual de Pessoal na Receita Corrente Líquida, 
exigido pela Lei no 13.959, de 26n/2001, para cumprimento do 
disposto no art. 169 da Constituição da República e na Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000. 

Segundo esse demonstrativo, a despesa de pessoal do Estado de 
Minas Gerais deverá alcançar, em 2002, 73,49% da receita corrente 
líquida estimada para o ano. Ocorre que o art. 19 da Lei 
Complementar no 101 estabelece esse limite em 60%, a ser 
gradativamente atingido, segundo o art. 70, até o final do presente 
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ano, por meio da adoção das medidas previstas nos arts. 22 e 23, 
entre outras. 

Devemos lembrar ainda que o percentual de gastos com pessoal 
constante na proposta foi, durante a tramitação, acrescido de outras 
autorizações de despesas permitidas ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, que podem agravar a situação do Estado. 

Assim, pode-se entender o porquê do pedido de informações, por 
que se procura conhecer as medidas que serão adotadas pelo Poder 
Executivo, responsável pela maior parte do excesso de gastos 
previstos, para o enquadramento das despesas de pessoal nos limites 
legais. 

No entanto, outro elemento ainda vem dificultar a interpretação da 
real situação do Estado perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 
19/12/2001, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais expediu 
a Instrução Normativa n° 5, que recomenda a não-inclusão dos gastos 
com inativos no cômputo dos limites previstos no art. 20. Considerada 
essa forma de cálculo, o Estado passa a estar, sem esforço, 
adequado ao limite legal. 

Parece-nos, portanto, oportuno esclarecer qual será o critério 
utilizado pelo Executivo para o cálculo da despesa com pessoal, de 
modo que a Assembléia possa acompanhar a execução dessas 
despesas. Também parece necessano, caso se confirme a 
necessidade de adequação desses gastos, o detalhamento das ações 
a serem tomadas para tal fim. Propomos, portanto, a alteração da 
redação da proposição, de modo a precisar as informações 
requisitadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.077/2002 na forma do Substitutivo no 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

REQUERIMENTO N° 3.077/2002 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 

regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral pedido por escrito de informações 
pelas quais se esclareça se os percentuais previstos no 
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Demonstrativo da Participação Percentual de Pessoal na Receita 
Corrente Líquida, constante na Lei no 14.169, de 15/1/2002, serão 
substituídos por percentuais calculados segundo a Instrução 
Normativa n° 5, de 19/12/2001, do Tribunal de Contas do Estado, para 
efeito de avaliação da adequação ao limite de despesas com pessoal 
e, caso contrário, quais as medidas que estão sendo executadas ou 
planejadas pelo Poder Executivo com a finalidade de reduzir essas 
despesas aos limites previstos na Lei Complementar n° 101, de 
4/5/2000, até o primeiro quadrimestre de 2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Ivo José 

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.097/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por meio 
da proposição em exame, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja encaminhado ofício à Procuradora-Geral do Estado, 
solicitando que forneça a esta Comissão o parecer referente às novas 
normas de aposentadoria do magistério, contidas nos arts. 41 e 42 da 
Constituição Federal, em face da Emenda à Constituição no 20/98. 

Publicado em 22/2/2002, vem o requerimento a este órgão colegiado 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma 

Regimental, cabe às comissões, em razão da matéria de sua 
competência ou da matéria compreendida em sua denominação, ou 
mesmo da finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio 
da Mesa da Assembléia Legislativa, pedido escrito de informação a 
Secretário de Estado ou a outras autoridades estaduais. 

Por meio da proposição sob comento, a citada Comissão requer à 
Procuradora-Geral do Estado o envio de parecer referente às novas 
normas de aposentadoria para os funcionários do magistério, em face 
da Emenda à Constituição n° 20/98, que modifica o sistema de 
previdência social, estabelece normas de transição e dá outras 
providências. 
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A propósito , a Constituição da República estabelece, na alínea 

"a" do inciso 111 do § 1° do art. 40, os requisitos a serem atendidos 
pelos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios para a obtenção do direito à 
aposentadoria voluntária, com proventos integrais: 60 anos de idade e 
35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de 
contribuição, se mulher. 

No que concerne à aposentadoria especial, os requisitos de idade e 
de tempo de contribuição ficam reduzidos, em relação ao dispositivos 
supramencionados, em cinco anos para o "professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio", de acordo 
com o que estabelece o texto constitucional vigente, no§ 5° do art. 40, 
que teve a sua redação dada pela Emenda à Constituição no 20, de 
15/12/98. 

Até a edição da referida emenda, o texto constitucional estabelecia, 
na alínea "b" do inciso 111 do art. 40, que o servidor se aposentaria 
voluntariamente "aos trinta anos de efetivo exercício de magistério, se 
professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais". 

Note-se que, no texto vigente e em período anterior à Emenda à 
Constituição no 20, não havia menção à necessidade de comprovação 
de tempo exclusivo de efetivo exercício no magistério, nas funções 
atinentes a educação infantil, ensino fundamental e médio. No 
entanto, o Poder Judiciário já vinha consignando a tese de que a 
aposentadoria especial é aplicável somente àqueles que ministram 
aulas. 

As medidas propostas pela referida emenda suscitaram dúvidas e 
entendimentos contraditórios sobre a aposentadoria dos funcionários 
do magistério de nosso Estado, razão pela qual entendemos que o 
pedido ora proposto é de imprescindível importância para este 
parlamento, a fim de que ele possa transmitir informações precisas 
aos segmentos da sociedade interessados ou diretamente afetados 
pela questão. 

No entanto, sentimos necessidade de apresentar emenda à 
proposição, retirando os arts. 41 e 42 do seu texto, por entendermos 
que eles não se referem ao questionamento proposto. 

Conclusão 
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Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

n° 3.097/2002 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do requerimento o seguinte: "contidas nos art. 41 e 42 
da Constituição Federal". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.102/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em 
tela tem por escopo seja encaminhado ofício, em nome deste 
parlamento, ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais- IPSEMG -, solicitando-lhe, "em regime de 
urgência, levantamento completo sobre os convênios, para fins 
previdenciários, mantidos entre esse órgão e os municípios mineiros". 

Publicado no "Diário do Legislativo", de 23/2/2002, foi a seguir o 
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3° 

do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à 
Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, 
mediante a Mesa da Assembléia, a dirigente de entidade da 
administração indireta e a outras autoridades estaduais. Diga-se de 
passagem, segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não-
atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação 
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. 

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da 
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo, como também de permitir ao 
parlamentar o acesso a informações concretas e imprescindíveis para 
que possa acompanhar a execução de políticas públicas e, sobretudo, 
dispor sobre assuntos públicos. É justamente nesse último contexto 
que se enquadra a solicitação, conforme passamos a esclarecer. 
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Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei 

Complementar n° 48/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
dispõe sobre o sistema estadual de previdência e assistência social 
dos servidores públicos do Estado. Tal iniciativa, amparada pela 
Emenda à Constituição no 20, de 15/12/98, alérn de outros dispositivos 
da Carta Federal, tem por motivação precípua proceder a ampla 
reforma da previdência do setor público, ante o crescente 
desequilíbrio entre a receita e a despesa no sistema. 

Releva salientar que, ao exarar seu parecer sobre o projeto de lei 
complementar, a Comissão de Constituição e Justiça, atendo-se às 
questões de juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
reconhecendo a complexidade da matéria, optou por deixar a cargo da 
Comissão de Administração Pública a decisão sobre seus aspectos 
polêmicos, que, de certo modo, lhe refogem à competência. 

Além dessa circunstância, que confere ao requerimento elemento 
justificador de sua apresentação, lembramos ainda o interesse 
especial manifestado pelo Líder da Bancada do PSDB nesta Casa 
sobre a necessidade de se resolver "a situação dos funcionários 
municipais conveniados com o IPSEMG". 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.102/2002 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 3.115/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio da proposição em análise, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando-lhe o 
envio a esta Casa de informações acerca da existência ou não de um 
programa de prevenção de riscos ocupacionais destinado a erradicar 
a ocorrência de lesões e acidentes de trabalho entre os policiais civis 
do Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 23/2/2002, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 



1 132 
Fundamentação 

Um dos meios utilizados pelos parlamentares para controlar a 
atividade político-administrativa do Governo é o pedido de 
informações, obviamente exercido dentro dos parâmetros 
constitucionais, para não haver a preponderância de um poder sobre o 
outro, e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias importam 
responsabilização. 

Quanto ao exame da pertinência do conteúdo da proposição, 
devemos reportar-nos aos arts. 73 e 74 da Carta mineira, visto 
tratarem da fiscalização e dos controles, a serem exercidos pelo 
Poder Legislativo, envolvendo questão contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Ao examinarmos a 
solicitação formulada, entendemos que ela não se enquadra nos 
temas ali propostos. Parece, aliás, versar a proposição sobre um 
pedido de providência, principalmente se levarmos em conta a 
justificação apresentada pela autora. Transcrevemos aqui o trecho 
que nos levou a esse entendimento: ''Temos recebido seguidas 
solicitações de companheiros da Polícia Civil no sentido de trabalhar 
junto ao Estado na implementação de um programa de prevenção de 
riscos". 

O requerimento não configura, portanto, o controle externo a ser 
exercido pela Assembléia Legislativa sobre os atos do Poder 
Executivo, tampouco diz respeito à matéria legislativa em trâmite 
nesta Casa. A alínea "c" do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno 
desta Casa dispõe que a Mesa da Assembléia emitirá "parecer sobre 
requerimento de informações às autoridades estaduais, somente o 
admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite 
ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembléia 
Legislativa". 

Como o assunto não consta nas atribuições de competência da 
Mesa da Assembléia, e sim nas das comissões permanentes, por 
força do art. 103, 111, "a", do Regimento Interno, entendemos que ele 
deva ser rejeitado, em razão do equívoco inerente ao seu 
encaminhamento. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.115/2002. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.120/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Doutor Viana, por meio da proposição em exame, 
requer à Presidência desta Casa sejam solicitadas ao Governador do 
Estado informações sobre a possibilidade de serem imediata e 
efetivamente aplicadas aos mutuários da MinasCaixa as regras 
estabelecidas na Lei no 10.150, de 21/12/2000, em que o Governo 
Federal estabeleceu para todos os mutuários do Sistema Financeiro 
de Habitação - SFH -, com contratos de financiamentos assinados até 
dezembro de 1987 e contendo a cobertura do Fundo de 
Compensação das Variações Salariais - FCVS -, a oportunidade de 
obterem desconto de 100% sobre o saldo devedor, antecipando a 
quitação dos débitos. 

Após sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em relação à matéria em apreço, cumpre-nos informar que ela foi 

objeto de indagação proposta pelo Requerimento no 2.315/2001, da 
Comissão de Administração Pública, e teve a seguinte tramitação: em 
12/9/2001, foi apreciada pela Mesa da Assembléia, que opinou pela 
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1. Levada a Plenário, 
conforme determina o art. 233, XII, do Regimento Interno, teve o 
respectivo parecer aprovado na forma em que este foi apresentado e, 
em 9/11/2001, a Secretaria-Geral da Mesa a encaminhou ao 
Secretário da Fazenda, por meio do Ofício n° 2.298/2001. 

Em atenção à correspondência, o Secretário enviou a este 
parlamento o Ofício no 1.572/2001, datado de 29/11/2001, em 
resposta ao que lhe foi solicitado. 

Passamos agora a transcrever suas palavras: 
1- o § 3° do art. 2° da Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000 

(segundo o qual as dívidas relativas aos contratos referidos no 
"caput", assinados até 31 /12/87, poderão ser novadas por montante 
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correspondente a 100% do valor do saldo devedor, posicionado 
na data de reajustamento do contrato, extinguindo-se 
responsabilidade do FVCS sob os citados contratos), não tem caráter 
obrigatário, em razão da possiblidade de gerar prejuízos aos agentes 
financeiros. Por esse motivo, a exemplo do Estado, nenhum agente 
financeiro privado, até a presente data, aderiu à medida; 

2 - segundo os termos da lei mencionada, somente terão direito à 
liquidação antecipada os contratos firmados até 31/12/87, com 
cobertura do saldo devedor pelo FCVS. Para que o agente financeiro 
não venha a ter prejuízo, torna-se necessário depurar cada contrato 
habitacional, isto é, proceder a pormenorizada análise da 
documentação (contrato x contrato), uma providência bastante morosa 
e onerosa que não garante, ao final, o reembolso integral do saldo 
coberto pelo FCVS. A diferença a menor passa a ser perda do agente. 
Pela experiência do Grupo Gestor, o prazo médio para se obter essa 
resposta está em torno de dois anos. Além do mais, em razão das 
exigências do FCVS, o valor recuperável é, na maioria das vezes, 
menor do que se imagina, portanto, difícil de se calcular 
preventivamente; 

3 - exceto quanto a alguns contratos, firmados no início da 
implantação do SFH, ao tempo do ex-BNH, cuja exigência documental 
era muito frágil, o Conselho Curador do FCVS insiste em aplicar 
regras novas retroativas, para reconhecer o direito, pois não está 
havendo qualquer dificuldade em se liberar as hipotecas daqueles 
mutuários que já quitaram suas dívidas, seja por liquidação 
antecipada, sinistro ou término de prazo. Os poucos casos omissos, 
inclusive de financiamentos efetuados pela MinasCaixa, fora dos 
padrões do FCVS, estão sendo avaliados pela Procuradoria-Geral do 
Estado; 

4 - esclareça-se que a novação da dívida não depende de iniciativa 
do mutuário, por se tratar de um direito do agente, ou seja, uma 
possibilidade de ressarcimento da diferança entre o saldo devedor do 
mutuário ao final do contrato e o valor coberto pelo FCVS; 

5 - o perdão da dívida trará irreparáveis e novos prejuízos aos cofres 
do Estado. Os estudos técnicos, econômicos e financeiros estão em 
poder da douta Procuradoria-Geral do Estado, para encaminhamento 
de uma solução jurídica; 
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6 - para uma análise preliminar, a carteira avaliada em R$ 

860.767.777,83 foi negociada com a Caixa Econômica Federal- CEF-
, no período da liqüidação extrajudicial da MinasCaixa, por 
R$578.029.000,64, com um deságio de 32,85%. Além dos recebíveis 
(prestações de mutuários), a CEF ainda ficará com todo o FCVS da 
carteira, estimado em R$900.000.000,00. Nos termos do referido 
contrato, o Estado ainda ficará responsável pelas perdas decorrentes 
do não-reconhecimento do crédito pelo FCVS; 

7 - em razão do refazimento do perfil, previsto no contrato, o Estado 
já deve, além do deságio, mais R$17.308.349,56 - posição de 
1°/3/2001. 

Esclarecemos, ainda, que o Ofício no 1.572/2001, do Secretário da 
Fazenda, bem como os demais, mencionados no parágrafo anterior, 
encontram-se disponíveis nos arquivos da biblioteca da Assembléia, 
para consultas mais detalhadas. 

Diante do que foi dito, consideramos o envio do pedido de 
informação ora proposto desnecessário em relação ao conteúdo do 
Requerimento n° 2.315/2001, que, como afirmamos, foi devidamente 
respondido pelo Secretário da Fazenda. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.120/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 3.149/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por meio da 
proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa 
seja encaminhado ofício ao Secretário da Casa Civil, solicitando-lhe 
enviar a esta Casa a relação das verbas liberadas, a qualquer título, 
pelas Secretarias e pelos demais órgãos estaduais para o Município 
de Antônio Carlos, no período de janeiro a dezembro de 2001. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma 

Regimental. cabe às comissões, em razão da matéria de sua 
competência ou da matéria compreendida em sua denominação, ou 
mesmo da finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio 
da Mesa da Assembléia Legislativa, pedido escrito de informações a 
Secretário de Estado ou a outras autoridades estaduais. 

Tal comando deflui de norma constitucional que atribui a esta Casa 
o poder-dever de controlar os atos do Poder Executivo, controle 
externo entendido como aquele exercido por órgão alheio à estrutura 
de outro, buscando efetivar mecanismos que visem garantir a plena 
eficácia das ações de gestão governamental, reconhecendo que a 
administração pública deve ser fiscalizada, no interesse da sociedade, 
para assegurar atuação em consonância com os princípios que lhe 
são impostos pelo ordenamento jurídico, como legalidade, moralidade, 
publicidade, motivação, impessoalidade, entre outros. 

A matéria em análise refere-se à liberação de verbas destinadas ao 
Município de Antônio Carlos, previstas na Lei Orçamentária do 
Estado, no caso, para o exercício de 2001. Cabe salientar que o 
acompanhamento das receitas, principalmente em uma economia 
estabilizada, adquire especial importância para o exercício da função 
fiscalizadora deste Poder. 

Trata-se de controle financeiro que ocorre sempre com a 
participação de um órgão especializado, possuidor de competência 
exclusiva para exercê-lo, no âmbito de Minas Gerais - o Tribunal de 
Contas. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, "não pode 
sofrer dúvida que a instituição de um órgão controlador, como os 
Tribunais de Contas, é um reclamo insopitável da índole do Estado de 
Direito, por representar o fechamento do círculo que contém o Poder 
Público na intimidade das fronteiras da legalidade" ... e graças a tal 
controle, assegura-se o enclausuramento do Estado na órbita do 
direito (Celso Antônio Bandeira de Mello, "Funções do Tribunal de 
Contas" - palestra proferida no Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, São Paulo, 1983). 

Entre as atribuições constitucionais do Tribunal de Contas, está a de 
fiscalizar o processo de descentralização dos recursos, isto é, a 
quantia repassada pelo Estado aos municípios, seja por meio de 
convênio, ajuste, acordo ou outro instrumento congênere (art. 76, XI, 
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da Constituição mineira). 

À função fiscalizadora de apuração de poss1ve1s irregularidades 
segue a função corretiva, segundo a qual o referido Tribunal impugna 
o ato, identificando a ilegalidade e comunicando-a ao responsável. 
Após, determina prazo para o devido saneamento da ilegalidade. Não 
sendo o saneamento realizado, ele sustará a execução do ato, 
comunicando sua decisão ao Poder Legislativo e aplicando as 
sanções determinadas em lei. 

Sendo função da Corte de Contas a fiscalização dos recursos 
repassados pelo Estado ao Município de Antônio Carlos, a solicitação 
ficaria mais conveniente se fosse endereçada à Corte, que, entretanto, 
só está obrigada constitucionalmente a "prestar as informações 
solicitadas pela Assembléia Legislativa, no mínimo, por um terço dos 
seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalização 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os 
resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgãos de quaisquer 
dos Poderes ou entidade da administração indireta" (art. 76, XII, da 
Carta mineira). 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.149/2002 com a Emenda no 1, apresentada a seguir. 
EMENDAW 1 

Substitua-se, no corpo do requerimento, a expressão "Secretário de 
Estado da Casa Civil, José Pedro Rodrigues de Oliveira", por 
"Presidente do Tribunal de Contas". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Ivo José 

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.157/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio da proposição em 
exame, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública e 
ao Diretor-Geral do DETRAN-MG, para que prestem esclarecimentos 
sobre a veracidade das informações segundo as quais os órgãos de 
que são titulares teriam suspenso o credenciamento para implantação 



de auto-escolas em nosso Estado e, se for o caso, explicitem os 
critérios adotados para a suspensão. 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79,VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo o art. 156 do Código Brasileiro de Trânsito, o 

credenciamento de auto-escolas, destinadas à formação de 
condutores de veículos automotores, deve obedecer às normas 
expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, órgão 
máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de 
Trânsito. 

O mesmo diploma legal estabelece que, nos Estados, a 
competência para credenciar entidades destinadas a executar as 
atividades previstas na legislação de trânsito é dos órgãos ou das 
entidades executivos de trânsito, na forma estabelecida· em norma do 
CONTRAN. 

De fato, a Resolução no 74, de 19/11/98, do CONTRAN, previa o 
que já estava estabelecido no Código. 

Já a Resolução no 89, do mesmo órgão, de 4/5/99, estabeleceu, 
diferentemente, que os centros de formação de condutores, tal como 
são conhecidas hoje as auto-escolas, são organizações credenciadas 
pelo Departamento Nacional de Trânsito- DENATRAN -e registradas 
pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito 
Federal. 

Assim, pelo que está estabelecido na norma, o DETRAN é 
responsável apenas pelo registro dos centros de formação de 
condutores, após os credenciamentos destes pelo Departamento 
Nacional de Trânsito. 

Sendo o credenciamento dos referidos centros executado por órgão 
federal, não compete a esta Casa encaminhar pedido de informações 
sobre a suspensão dessas ações. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.157/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 



PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.195/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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A Comissão Especial dos Servidores Designados, por intermédio do 
seu Presidente, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
enviado ofício ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, solicitando· seja remetido a esta Comissão relatório 
minucioso do atual quadro funcional da Secretaria de Estado da 
Educação, discriminando o seguinte: 

- quantos eram os contratos por tempo determinado, contratos de 
designação, nos anos de 2000 e 2001; · 

- quantos são os contratos por tempo determinado no ano de 2002; 
- quantos eram os servidores designados nos anos de 2000 e 2001 

e no ano de 2002 (caso não haja números precisos, encaminhar 
estimativa); 

- quantos servidores designados, classificados no último concurso, 
foram convocados pela Secretaria de Estado da Educação e estão 
hoje na ativa; 

- quantos servidores designados ficaram sem renovar os contratos 
no ano de 2002. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comissão Especial autora do requerimento objetiva analisar a 

situação dos servidores designados na área da educação, que estão 
há mais de dez anos prestando serviços sem garantias e têm 
contribuído, anos a fio, para o crescimento da área educacional no 
Estado. 

A situação desses servidores está claramente estabelecida pela Lei 
no 10.254, de 1990, que permite - para suprir a comprovada 
necessidade de pessoal - a designação para o exercício de função 
pública, no caso de substituição, durante o impedimento do titular, ou 
no caso de cargo vago, até seu provimento definitivo, nas hipóteses 
de cargos de professor, especialista em educação, serviçal, 
serventuários e auxiliares da Justiça. Determina a lei, ainda, que o 
prazo de exercício da função pública de professor não poderá exceder 
o ano letivo em que se der a designação, determinação que sempre 



obrigou o Estado a efetuar o desligamento e a recontratação, 
respectivamente, no início e no término do ano letivo. 
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A Lei 13.413, de 1999, permite a contratação temporária de 
professor quando a localidade não tiver profissional concursado ou 
com o objetivo de suprir o afastamento do titular por motivo de licença, 
férias, exercício de cargo em comissão, cumprimento de mandato 
judicial e participação em equipe de trabalho. Mesmo assim, os 
critérios para a contratação temporária estão estabelecidos na lei 
citada, que, no caso, limita-a ao prazo máximo de seis meses. 

A recorrente reivindicação dos designados do magistério quanto à 
estabilização no serviço público por estarem prestando serviço 
continuamente, por diversos anos, não encontra amparo legal. 
Entretanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a 
estabilidade especial concedida pelo art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal aos professores 
que comprovaram cinco anos de trabalho na data da promulgação da 
Carta da República, aceitando como contínuo, por ser sucessivo, o 
tempo trabalhado, interpretando como fictícios o desligamento e a 
recontratação feitos pelo Estado. 

Apesar de constituir um problema, o Estado vem lançando mão 
dessa modalidade de contratação, principalmente por ser um caminho 
cômodo e econômico, organizando um quadro de pessoal sem as 
garantias dos servidores públicos. 

Objetivando estudar um mecanismo que corrija os problemas 
criados por essa modalidade de contratação, foi constituída a 
comissão especial que ora requer as aludidas informações. São, 
portanto, de fundamental importância os dados solicitados para o 
andamento dos trabalhos. 

Ressalte-se, no entanto, que, embora os pedidos de informação 
devam ser dirigidos ao titular do órgão, não devemos citá-los 
nominalmente, pois pode não estar ocupando a pasta quando do 
recebimento do pedido, razão pela qual estamos emendando a 
proposição. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.195/2002 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 
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Suprima-se do corpo do requerimento a seguinte expressão: 

"Dr. Mauro Santos Ferreira". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.219/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Hely Tarqüínio, por meio da proposição em tela, requer 
ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas 
informações ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração sobre as normas e prioridades para o pagamento das 
verbas retidas aos servidores públicos estaduais, a dotação 
orçamentária destinada para tal finalidade, o valor liberado neste 
exercício, o saldo remanescente de obrigações a quitar.· 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

amparo no art. 54, § 2°, da Constituição do Estado, segundo o qual "a 
Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam 
crime de responsabilidade". 

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de 
fiscalizar e controlar a atividade administrativa do Governo, e um dos 
instrumentos de que se vale para desincumbir-se dessa competência 
é o encaminhamento do pedido de informações. 

A matéria de que trata a proposição em tela diz respeito a verbas 
retidas, consideradas direitos pecuniários, constitucionais e legais, dos 
servidores públicos, as quais, por alguma razão, deixaram de ser 
pagas no exercício em que eram devidas. 

Não é permitido ao poder público reter verbas que, de direito, 
pertencem aos seus servidores. Não obstante tal vedação, é comum 
que se verifiquem atrasos nas datas de seu pagamento, em razão de 
dificuldades de caixa, passando de um exercício para outro. 

As "verbas retidas" não constam na lei orçamentária. Toda dotação 
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é a quantidade de recursos financeiros apertada a programa, 
atividades, projeto, categoria econômica ou objeto de despesa. No 
caso, elas não constituem nenhuma dessas categorias. Elas passam 
a fazer parte do passivo financeiro, que é representado pelas dívidas 
de curto prazo ou pela dívida flutuante, cuja movimentação independa 
de autorização orçamentária. 

O questionamento formulado no requerimento se mostra oportuno, 
pois acreditamos que apenas os órgãos afetos ao assunto têm 
controle sobre os valores a serem informados, em razão do fato 
apresentado, sucintamente, no parágrafo anterior. Dessa forma, a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, órgão 
centralizador das questões relativas aos servidores públicos, deve 
possuir os dados solicitados, estando apta a remetê-los a esta Casa. 

No entanto, optamos por apresentar emendas ao texto, primeiro 
para retirar do pedido a informação sobre "qual a dotação 
orçamentária destinada para esta finalidade", visto que as verbas 
retidas não constam no orçamento e, segundo, para retirar o nome do 
Secretário de Estado a quem se destina a proposição, por 
desnecessário, segundo a técnica adotada nos procedimentos 
vigentes. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.219/2002 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se da proposição o antropônimo Mauro Santos Ferreira. 
EMENDA N°2 

Suprima-se da proposição o seguinte: 
"-qual a dotação orçamentária destinada para esta finalidade;". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 3.220/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, a propos1çao em análise 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública solicitando informações 

------------------------------~~~- ---
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sobre o número de inscrições para o exame de direção e o 
número de candidatos aprovados pelo DETRAN-MG nos últimos 12 
meses. 

Publicada em 22/3/2002, vem a matéria à Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe o § 2° do art. 54 da Constituição do Estado, "a 

Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido escrito de informação e a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam 
crime de responsabilidade". 

A matéria em pauta refere-se, em termos quantitativos, ao número 
de inscrição, de aprovação e de reprovação de candidatos que se 
submetem ao processo de habilitação para conduzir veículos 
automotores. 

A obtenção de tais dados possibilitará a este parlamento estabelecer 
um coeficiente de aproveitamento dos candidatos, ou seja, encontrar 
estatisticamente a taxa de repetição dos exames, sendo possível 
calcular, a partir disso, o custo real que os candidatos despendem 
para obter suas carteiras de motorista. 

Usando a atribuição de fiscalizar os atos do Poder Executivo 
assegurada constitucionalmente, e no intuito de defender o 
contribuinte de excessos que possam vir a ser praticados nos órgãos 
responsáveis pela expedição de carteiras de habilitação, 
consideramos meritório o pedido de informação examinado. 

No entanto, objetivando suprimir da proposição o nome do titular do 
órgão, por considerarmos tal procedimento desnecessário, 
apresentamos emenda ao final do parecer. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

3.220/2002 com a Emenda no 1, a seguir redigida. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se da proposição o antropônimo Márcio Barroso 
Domingues. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila. 



PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.221/2002 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Hely Tarqüínio, a proposta em análise 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja solicitado ao 
Secretário de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano de 
Minas Gerais o envio de informações relativas a construção de 
prédios para habitação popular no Município de Patos de Minas, tais 
como: empresa contratada, número de unidades, valor total da obra, 
prazo de conclusão, forma de financiamento e seleção dos 
beneficiários. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No 44° Fórum de Secretários de Habitação, realizado em meados de 

setembro de 2001, chega-se à conclusão de que o Brasil precisa de 
R$60.000.000.000,00 para zerar o déficit habitacional num prazo de 
20 anos. Tal fórum foi realizado com o objetivo de debater questões 
ligadas ao déficit habitacional do País e suas possíveis soluções. Das 
discussões foram retiradas algumas conclusões preliminares: 
necessidade de formulação de uma política habitacional consistente e 
duradoura; fortalecimento das COHABs, aproveitando experiências e 
qualificação do corpo técnico; encaminhamento da votação para o 
Fundo Nacional de Habitação Popular (de iniciativa popular, 
paralisado no Congresso) e a conclusão exposta no parágrafo 
anterior. 

Em nosso Estado, o Poder Executivo considera, em sua política 
habitacional, que o problema de moradia se vem agravando durante 
décadas e somente poderá ser solucionado mediante um processo de 
descentralização das ações e das decisões, o que significa propiciar 
autonomia aos municípios para tratarem da questão e buscarem a 
participação efetiva de todos os membros da sociedade. 

A partir dessa orientação maior, a COHAB-MG, como órgão de 
execução e integrante do Sistema Habitacional do Estado, vem 
procurando ampliar o seu leque de atuação no setor, assumindo 
papéis de forma empreendedora e, tendo como parceiros a iniciativa 
privada, as associações e os sindicatos, faz-se presente em todos os 
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quadrantes onde haja empreendimentos, programas e projetos 
visando à construção de habitações populares. Presente está no 
Município de Patos de Minas, onde se encontram em construção 
prédios para habitação popular. 

Objetivando atender ao interesse dos mutuários, preliminarmente 
este Poder necessita obter claras informações sobre os mecanismos 
utilizados pela COHAB-MG nesse empreendimento habitacional. 
Assim, consideramos oportuno o envio da solicitação em tela. 

No entanto, visando a dar o nome correto ao órgão a que é 
endereçada a proposição, e dada a desnecessidade de citar 
nominalmente o destinatário, apresentamos emendas ao final do 
parecer. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.221/2002 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se da proposição a expressão "Exmo. Sr. Ronaldo Perim". 
EMENDA N° 2 

Onde se lê: "Secretário de Estado da Habitação", leia-se: "Secretário 
de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.229/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição sob comento é de autoria do Deputado Marco Régis e 
tem por objetivo seja inserido nos anais desta Casa o editorial 
publicado no jornal "Hoje em Dia", edição de 21/3/2002, intitulado "Ato 
inadmissível". 

Solicita ainda o autor da matéria sejam o requerimento e o referido 
editorial enviados ao Ministro das Relações Exteriores da República 
Federativa do Brasil e ao Embaixador dos Estados Unidos da 
América. 

O requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do 
Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Trata-se o artigo de uma contundente manifestação de repúdio pelos 
atos promovidos recentemente pelo Governo dos Estados Unidos com 
a intenção de exonerar o Embaixador brasileiro José Maurício Bustani 
do cargo de Diretor-Geral da Organização para a Prescrição de Armas 
Químicas - OPAG -, entidade pertencente à Organização das Nações 
Unidas. 

Ora, ainda que tal manifestação reflita o sentimento de indignação 
do povo brasileiro, não devemos deixar de observar que o fundamento 
para um documento não oficial ser inserido nos arquivos deste 
parlamento é o de conter assunto de especial relevância para o 
Estado de Minas Gerais. É o que se depreende da leitura do art. 233, 
inciso XIII, do Regimento Interno. 

Ponderamos, então, que matéria de especial relevância para o 
Estado deve exprimir uma tendência comum da gente mineira, a ser 
conservada e transmitida aos pósteros por meio de sua transcrição. 
Deve, portanto, consistir de análise de fato relevante da história 
política, social ou cultural do Estado ou mesmo de documentos 
históricos ou culturais do povo mineiro. 

Embora de suma importância para alertar tanto a classe política 
quanto a opinião pública, o artigo não atende ao disposto no texto 
regimental, razão por que entendemos não deva a proposição ser 
acatada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

3.229/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.240/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por meio da 
proposição em exame, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Presidente da Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, solicitando-lhe informar esta 
Casa sobre os programas de desenvolvimento de fontes alternativas 
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de energia e de incremento à eficiência energética, nos quais 
essa empresa aplicou 1% de sua receita operacional líquida nos anos 
de 1998, 1999, 2000 e 2001. 

Solicita, ainda, seja enviada cópia do contrato de concessão na 
parte em que ele determina aplicação dos recursos em programas de 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia e de incremento à 
eficiência. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise refere-se aos programas de desenvolvimento 

de fontes alternativas de energia e de incremento à eficiência 
energética implantados pela CEMIG, por meio dos quais, estima-se, 
essa empresa aplicou 1% de sua receita operacional líquida. 

A CEMIG, embora seja uma entidade da administração indireta do 
Estado, é concessionária do serviço público federal de energia 
elétrica. Estruturalmente, está vinculada às normas estaduais, mas 
funcionalmente deve obedecer aos preceitos federais sobre 
exploração de serviços de energia e às cláusulas contratuais da 
concessão. Esses são os deveres de qualquer contratante. A 
concessionária de serviço público pelo princípio "pacta sunt servanda", 
e em obediência ao disposto na lei, deve cumprir e fazer cumprir o 
que se obrigou nos termos do contrato e também observar as normas 
do serviço de que é prestadora por concessão do poder público. 

Nos termos da correspondência JR-09-208/2001, enviada ao 
Presidente da Assembléia Legislativa pela CEMIG, nos foi informado 
que a estatal aplicou 1% de sua receita operacional líquida nos anos 
de 1998 a 2001, na busca de fontes alternativas de energia, por estar 
obrigada contratualmente, e por disposições legais. 

Nessa busca contínua por novas técnicas ligadas à necessidade de 
se preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade do serviço 
prestado a seus clientes, a CEMIG tem procurado desenvolver 
pesquisas tecnológicas em diversas áreas, tais como: energias solar e 
eólica, fazenda energética, localização de tempestades, laboratório de 
alta tensão, laboratório de físico-química, laboratório de tecnologia de 
materiais de construção, sismologia e, através de sua subsidiária, a 
GASMIG, objetiva distribuir, numa primeira etapa, perto de 
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800.000m3/dia de gás de refinaria e gás natural para indústrias 
localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos distritos 
industriais de Juiz de Fora. 

No momento em que não só o País, mas também o restante do 
planeta, busca fontes alternativas de energia, numa tentativa de se 
evitar um colapso energético, consideramos os dados requisitados de 
relevante importância para que este parlamento se situe sobre o que 
vem sendo realizado na busca de soluções atinentes ao assunto. 

Sendo a CEMIG uma empresa de economia mista, na qual o Estado 
mantém o controle acionário, com 51% de suas ações ordinárias, a 
Assembléia Legislativa, constitucionalmente amparada, poderá 
encaminhar-lhe pedido escrito de informação, conforme dispõe o art. 
54, § 3°, da Carta mineira. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

3.240/2002 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.254/2002 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise 
postula a inserção, nos anais da Assembléia, do artigo intitulado "Rios 
que morrem de sede", assinado pelo jornalista Luiz Ribeiro e 
publicado no jornal "Estado de Minas", edição de 7/4/2002. 

O requerimento foi publicado em 13/4/2002 e vem agora à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial 

especialmente relevante para o Estado, nos anais da Assembléia 
Legislativa, é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e 
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
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Minas Gerais. 

A publicação em referência, nas palavras do autor da proposição, 
'1rata da atual situação de penúria por que passam alguns rios do 
Estado de Minas Gerais, num alerta para todos nós, cidadãos e 
autoridades, direta ou indiretamente envolvidos com o assunto". 

Embora estejamos plenamente de acordo com tais palavras e 
reconheçamos a importância do artigo para a defesa ambiental em 
nosso Estado, devemos levar em conta, por um lado, que o que é dito 
é de conhecimento não só dos especialistas, mas também da 
sociedade mineira em geral. 

Este relator tem o entendimento, "data venia ", de que a inserção do 
artigo nos registros oficiais desta Casa não é devida, pelos motivos 
que acabamos de explanar. Além do mais, como bem se vê, a matéria 
não exprime manifestação política nem cultural para os interesses de 
Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento no 

3.254/2002. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2002. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Ivo José - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

ERRATA 
ATA DA 192" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/10/2001 

Na publicação da ata em epígrafe, verificada na edição de 
20/10/2001, na pág. 29, no fim da co i. 4, após a expressão "-
Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados:", inclua-se, na relação desses Deputados o nome "Djalma 
Diniz". 

E, na pág. 30, na col. 1, na mesma relação de Deputados, suprima-
se, ao final, por ter sido publicado repetido, o nome "Sebastião 
Navarro Vieira". 
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