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Constituição e Justiça 
7.8.2002 3808 Ordinária 9.8.2002 262 
7.8.2002 2548 Extraordinária 13.8.2002 329 
7.8.2002 18 Especial da Comissão 20.8.2002 496 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto 
Parc1al à Proposição 

de Lei n° 15.196 
7.8.2002 1158 Ordinária da 21.8.2002 514 

Comissão de Direitos 
Humanos 

7.8.2002 928 Ordinária da 22.8.2002 532 
Comissão de 

Educação, Cultura, 
Ciênc1a e Tecnologia 

8.8.2002 Ordinária 10.8.2002 295 
9.8.2002 41 8 Extraordinária da 22.8.2002 534 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
12.8.2002 1968 Especial 21.8.2002 499 
13.8.2002 381 8 Ordinária 15.8.2002 359 
13.8.2002 2558 Extraordinária 20.8.2002 489 
13.8.2002 868 Ordinária da 22.8.2002 534 

Comissão de Saúde 
14.8.2002 3828 Ordinária 20.8.2002 444 
14.8.2002 18 Especial da 20.8.2002 497 

SAMARCO 
14.8.2002 2568 Extraordinária 21.8.2002 508 
14.8.2002 19]8 Esg_ecial 22.8.2002 520 
14.8.2002 1168 Ordinária da 22.8.2002 535 

Comissão de Direitos 
Humanos 

14.8.2002 18 Extraordinária da 22.8.2002 536 
Comissão Especial 

para Apreciar Parecer 



sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 

15.196 
14.8 .2002 81 a Ordinária da 23.8.2002 557 

Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

14.8.2002 1a Extraordinária da 23.8.2002 558 
Comissão Especial da 

SAMARCO 
14.8.2002 93a Ordinária da 23.8.2002 559 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
19.8.2002 198a Especial 24.8.2002 581 
20.8.2002 383a Ordinária 22.8.2002 517 
21.8.2002 384a Ordinária 23.8.2002 540 
21.8.2002 117a Ordinária da 30.8.2002 687 

Comissão de Direitos 
Humanos 

21 .8 .2002 1 01 a Ordinária da 30.8.2002 689 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas 

21.8.2002 60a Ordinária da 30.8.2002 690 
Comissão de Redação 

21 .8.2002 1a Ordinária da 30.8 .2002 691 
Comissão Especial da 

SAMARCO 
22.8.2002 385a Ordinária 24.8.2002 570 
22.8.2002 203a Especial 28.8 .2002 595 
22.8.2002 42a Extraordinária da 30.8.2002 691 

Comissão de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia 
26.8.2002 206a Especial 29.8.2002 612 
27.8.2002 386a Ordinária 29.8 .2002 605 
27.8.2002 108a Ordinária da 30.8.2002 692 



Comissão de 
Constituição e Justiça 

28.8.2002 3878 Ordinária 30.8.2002 643 
28.8 .2002 2578 Extraordinária 30.8.2002 665 
28.8.2002 38r Ordinária (Evento 31 .8.2002 703 

Realizado) 
29.8 .2002 Ordinária 31 .8.2002 703 



48 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 14a LEGISLATURA 

Matéria extraída do "Diário do Legislativo" 
(1° a 31 de agosto de 2002) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 378a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1°/8/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José e Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 

(Expediente) : Ata - Correspondência: Mensagens n°s 307, 308, 309, 
310, 311 , 312, 313 e 314/2002 (encaminham os vetos às Proposições 
de Lei n°s 15.216, 15.231 , 15.246, 15.237 e 15.251 e os Projetos de 
Lei n°s 2.278, 2.279 e 2 .280/2002, respectivamente), do Governador 
do Estado- Ofícios; questão de ordem- 2a Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 2.281 a 2.290/2002 
- Requerimentos nos 3.447 a 3.450/2002 - Requerimentos dos 
Deputados Eduardo Hermeto, Alberto Pinto Coelho e outros, Adelmo 
Carneiro Leão e outros, Cristiano Canêdo, Eduardo Brandão e outros 
e Márcio Kangussu e outros - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior (2) , Marcelo Gonçalves e Mauri 
Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento 
Rodrigues, Márcio Cunha, Edson Rezende, Marco Régis e Rogério 
Correia - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, Adelmo 
Carneiro Leão e outros, Márcio Kangussu e outros, Eduardo Brandão 
e outros e Cristiano Canêdo; deferimento - Chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - lrani Barbosa 



------- - ·--

- lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - José Henrique - Márcio 
Cunha - Marco Régis - Maria Olívia - Paulo Pettersen - Pinduca 
Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila , 2°-Secretário, procede à leitura da 

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

- o Deputado Durval Ângelo, 1 °-Secretário "ad hoc" I lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 307/2002* 
Belo Horizonte, 17 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII , 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
veto total à Proposição de Lei n° 15.216, que dispõe sobre a 
fiscalização de envasilhamento, comercialização e distribuição de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP - no Estado. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao examinar a Proposição de Lei no 15.216, que dispõe sobre a 

fiscalização de envasilhamento, comercialização e distribuição de Gás 
Liquefeito de Petróleo- GLP - no Estado, sinto o dever de negar-lhe 
sanção. 
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A proposta atribui ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 

Minas Gerais - IPEM - MG - competência para o exercício da 
fiscalização das condições de segurança dos veículos e equipamentos 
destinados ao transporte do GLP, do armazenamento e da 
comercialização do produto nos postos de venda e das condições de 
segurança dos botijões. 

A proposta, nesses termos, modifica a competência de autarquia 
estadual , reordenando e ampliando a sua finalidade. Ocorre que 
iniciativa dessa natureza é privativa do Governador do Estado, não 
podendo ser objeto de proposta parlamentar, stendo em vista a regra 
que decorre do artigo 66, 111 , da Constituição do Estado, na parte que 
titula como privativa do Governador do Estado a apresentação de 
projeto sobre órgão ou entidade da administração estadual. 

Além disso, a matéria tratada na Proposição se inclui na 
competência reservada à Agência Nacional do Petróleo, uma vez que 
lhe cabe, nos termos da Lei Federal n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
fiscalizar diretamente ou mediante convênio com órgãos estaduais as 
atividades integrantes da indústria de petróleo, bem como aplicar as 
sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei. 

Não cabe, pois, ao Estado adotar lei instituindo procedimento de 
fiscalização de gás liquefeito, uma vez que o cumprimento de 
atribuição dessa ordem é reservado à Agência Nacional do Petróleo, 
nos termos do ordenamento federal acima mencionado. 

Com base nessas razões, sou conduzido a opor veto total à 
Proposição de Lei no 15.216, que devolvo à egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM N° 308/2002* 
Belo Horizonte, 22 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII , 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado , opus 



veto total à Proposição de Lei no 15.231 , que revoga dispositivos da 
Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992, que autoriza o Poder Executivo 
a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona. 

Para a apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões de veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos demais membros 
dessa Assembléia as expressões de meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao tomar conhecimento da Proposição de Lei no 15.231 , que revoga 

dispositivos da Lei n° 10.848, de 3 agosto de 1992, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona, 
vejo-me na contingência de negar-lhe sanção, fundado em motivos de 
interesse público. 

Com a revogação do parágrafo único do artigo 1°, retira-se da Lei n° 
1 0.848, de 3 de agosto de 1992, a destinação do imóvel, qual seja o 
funcionamento da Câmara Municipal de Luz. 

A proposta, de origem parlamentar, tem como justificativa a 
inadequação do terreno doado, de restritas dimensões, à destinação 
que lhe foi dada. 

A revogação, tal como prevista na Proposição de Lei no 15.231 , 
deixa o imóvel doado sem destinação. 

Por esse motivo, deixo de sancionar a Proposição de Lei no 15.231 , 
que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM N° 309/2002" 
Belo Horizonte, 22 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII , 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
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veto parcial à Proposição de Lei no 15.246, que concede a servidores 
administrativos da Secretaria de Estado da Saúde o Adicional da 
Gestão SUS e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao examinar a Proposição de Lei no 15.246, que concede a 

servidores administrativos da Secretaria de Estado da Saúde o 
Adicional da Gestão SUS e dá outras providências, sou conduzido, 
pelos motivos adiante expostos, a opor-lhe veto parcial. 

Deixo, com efeito, de acolher os artigos 1°, 2° e 3° da proposta, que 
definem os termos a concessão da gratificação que se pretende 
destinar aos ocupantes de cargos efetivos e detentores de função 
pública, lotados no quadro setorial da Secretaria de Estado da Saúde. 

É que nesta parte o projeto de minha iniciativa foi reformulado em 
decorrência de emenda parlamentar, com o que resultou 
descaracterizada a formulação originária do projeto de minha 
iniciativa, com reflexos na previsão inicialmente feita da despesa para 
tal fim. 

Deixo, portanto, de dar a minha adesão aos artigos 1°, 2° e 3° da 
Proposição, bem como ao seu Anexo, o que faço para resguardo do 
interesse público. 

Por tais motivos, promovo a devolução da Proposição de Lei no 
15.246 à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM N° 31 0/2002* 
Belo Horizonte, 22 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 
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no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso V III, 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
veto total à Proposição de Lei n° 15.237, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel 
que especifica. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao tomar conhecimento da Proposição de Lei no 15.237, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do 
Sapucaf o imóvel que especifica, vejo-me na contingência de negar-
lhe sanção, fundado em motivos de interesse público. 

A proposta, de origem do próprio Executivo, tem a sustentá-la a 
justificável complementação do complexo escolar já existente no 
terreno, no qual seria edificada, pelo Município de São Gonçalo do 
Sapucaí, uma quadra poliesportiva. 

A construção de casas populares no mesmo terreno muda 
totalmente a destinação do imóvel, especialmente considerando não 
haver nenhuma compatibilidade entre as obras pretendidas. 

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição 
de Lei n° 15.237, devolvendo-a ao necessário reexame da egrégia 
Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM N° 311 /2002* 
Belo Horizonte, 29 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII , 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
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veto parcial à Proposição de Lei n° 15.251 , que dispõe sobre a 
criação, a autorização de funcionamento , o acompanhamento, a 
avaliação e o reconhecimento dos cursos de graduação em medicina, 
odontologia e psicologia oferecidos por instituições de nível superior 
do Sistema Estadual de Educação. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao examinar a Proposição de Lei no 15.251 , que dispõe sobre a 

criação, a autorização de funcionamento, o acompanhamento, a 
avaliação e o reconhecimento dos cursos de graduação em medicina, 
odontologia e psicologia oferecidos por instituições de nível superior 
do Sistema Educacional, vejo-me compelido a negar sanção aos seus 
artigos 2°, 3°, caput e parágrafo único, e 4°, por motivo de interesse 
público, e ao seu artigo 7°, este por motivo de ordem constitucional. 

De fato, contrariam o interesse público as determinações contidas 
nos artigos 2°, 3°, caput e parágrafo único, e 4° da Proposição de Lei 
no 15.251 , que limitam o exercício, pelo Conselho Estadual de 
Educação, das competências que lhe são próprias, previstas em seu 
Regulamento, aprovado pelo Decreto no 35.503, de 30 de março de 
1994, que não devem ser alteradas. 

Por sua vez, o artigo 7° da referida Proposição, ao estabelecer que o 
Conselho Estadual de Educação, por meio de decreto governamental, 
regulamentará esta Lei em até sessenta dias contados da data de sua 
publicação, afronta a norma contida no artigo 90, inciso VIl , da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, que diz competir 
privativamente ao Governador do Estado sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis e, para sua execução, expedir decretos e 
regulamentos. 

Assim, são esses os motivos que me obrigam a opor veto parcial à 
Proposição de Lei no 15.251 , incidente sobre os seus artigos 2°, 3°, 
caput e parágrafo único, 4° e r, devolvendo-a egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM N° 312/2002* 
Belo Horizonte, 16 de julho 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 Guido Marliere à Escola Estadual Mariana de Paiva, 
do Município de Guidoval. 

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de 
Guido Thomaz Marliere pelos relevantes serviços por ele prestados à 
população de Guidoval e de outros municípios, conforme justificativa 
do Senhor Secretário de Estado da Educação, anexa. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Execelência o meu alto apreço e especial 
consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.278/2002 
Dá a denominação de Escola Estadual Guido Marliere à Escola 

Estadual Mariana de Paiva, do Município de Guidoval. 
Art. 1 o - A Escola Estadual Mariana de Paiva, situada na Rua Padre 

Baião, s/n°, no Município de Guidoval, passa a denominar-se Escola 
Estadual Guido Marliere. 

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 313/2002* 

Belo Horizonte, 8 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso 
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projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças, a 
reestruturação da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras 
providências. 

Cumpre-me destacar, preliminarmente, que o projeto de lei ora 
encaminhado contém inovação de fundamental importância no 
Sistema Estadual de Finanças, ou seja, a que cuida da estrutura e do 
funcionamento das atividades organizados em Subsistemas, que ora 
se instituem, conforme os seus artigos 5°, 6° e 7°, de forma a permitir 
o gerenciamento dinâmico e eficaz da Secretaria de Estado da 
Fazenda, que é o órgão central, para o cumprimento de sua missão 
institucional, notando-se que, ao mesmo tempo, ela é também 
reestruturada para atingir este objetivo. 

Para atender a estas alterações, propõe-se a criação de cargos de 
provimento em comissão e a extinção de tantos outros, como ainda 
algumas transformações, seja no Quadro Permanente de Tributação, 
Fiscalização e Arrecadação, de que trata a Lei no 6.762, de 23 de 
dezembro de 1975, como no Quadro Especial do Anexo 1-T -
Secretaria de Estado da Fazenda - do Decreto no 36.033, de 14 de 
setembro de 1994, portanto, sem acréscimo de despesa para o Erário, 
atento ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar no 101 , de 4 de maio de 2000). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.279/2002 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças, a reestruturação da 

Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. 
CAPÍTULO I 

Do Sistema Estadual de Finanças 
SEÇÃO I 

Das Finalidades e Áreas de Atividade 
Art. 1 o - O Sistema Estadual de Finanças tem por finalidade gerir as 

finanças públicas e integrá-las na estratégia global da política de 
desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2°- O Sistema Estadual de Finanças compreende 3 (três) áreas 
de atividades-fim: 



lO 
I - gestão e administração do sistema tributário estadual e controle 

da efetivação da receita tributária; 
11 - gestão e administração financeira, contabilidade pública auditoria 

operacional da Administração Pública Estadual; 
111 -estímulo ao desenvolvimento econômico e social participação na 

gestão da presença do Estado na economia. 
SEÇÃO 11 

Dos Objetivos 
Art. 3° - O Sistema Estadual de Finanças tem por objetivos: 
I - nas áreas de tributação e administração tributária: 
a) planejar e subsidiar a formulação da Política Tributária Estado; 
b) elaborar e assegurar a correta interpretação, aplicação e 

desenvolvimento da legislação tributária; 
c) desenvolver a consciência sobre o significado social do tributo; 
d) acompanhar, apurar; analisar e controlar a arrecadação tributária; 
e) assegurar a compatibilidade ente a receita e a real capacidade 

contributiva da economia do Estado; 
f) controlar as atividades econômicas. na forma da legislação 

tributária e fiscal; 
g) formalizar o crédito tributário e propor queixa-crime nos delitos 

conta a ordem tributária; 
h} exercer o controle do crédito tributário e os procedimentos 

relacionados à sua liquidação. 
11 - nas áreas de administração financeira, contabilidade e auditoria 

operacional: 
a) prover os recursos financeiros necessários á efetivação da 

estrutura de prestação de serviços públicos e á implantação de 
políticas públicas; 

b) exercer o controle da divida pública estadual; 
c) exercer o controle do gasto público, com a finalidade de subsidiar 

a reformulação e o ajustamento das políticas sob a responsabilidade 
do Sistema Estadual de Planejamento; 

d) organizar e manter sistema de registos de atos e fatos da gestão 
pública, com a finalidade de assegurar a padronização, a 
tempestividade e a integridade das informaçôes; 

e) responsabilizar-se pelas atividades de contabilidade e 
administração financeira e auditoria operacional do Estado; 



111 - na área de estimulo ao desenvolvimento econômico e social e 
de participação na gestão da presença do Estado na economia: 

li 

a) colaborar na fixação de diretrizes gerais para o desenvolvimento 
sócio-econômico do Estado; 

b) promover ações que assegurem a presença, acionária ou não, do 
Estado em iniciativas econômicas que pretenda estimular; 

c) defender, na sua área de competência, os interesses econômicos 
do Estado no âmbito da Federação, particularmente os que afetam o 
desempenho de sua receita; 

d) participar da formulação de política econômica, financeira e 
tributária sintonizada com a política de desenvolvimento econômico e 
social do Estado; 

e) elaborar estudos, análises e projetos econômicos e financeiros 
que visem a dar suporte às decisões da Secretaria de Estado da 
Fazenda, no âmbito de sua competência. 

SEÇÃO 111 
Da Composição do Sistema 

Art. 4° - O Sistema Estadual de Finanças tem a seguinte 
composição: 

I - órgão central - Secretaria de Estado da Fazenda; 
11- órgão colegiado- Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 

Gerais; 
111 - empresa: 
a) Minas Gerais Participações 5/A- MGI; 
b) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais -

DI MINAS. 
Parágrafo único - A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Minas Gerais- DIMINAS, integra o Sistema Estadual de Finanças até 
a finalização do processo de sua liquidação autorizada pela Lei n° 
13.442, de 1 O de janeiro de 2090. 

CAPÍTULO 11 
Das Atividades Organizadas em Subsistemas 

SEÇÃO I 
Da Estrutura e do Funcionamento das Atividades Organizadas em 

Subsistemas 
Art. 5° - As atividades de auditoria operacional , contabilidade e 

administração financeira do Estado são organizadas na forma dos 
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seguintes Subsistemas: 

I - Subsistema de Administração Financeira, tem por final idade a 
orientação normativa, supervisão técnica e administração das 
atividades relacionadas com o gerenciamento dos recursos 
financeiros estaduais, inclusive o crédito público. 

11 - Subsistema de Contabilidade Pública, tem por finalidade a 
orientação normativa, supervisão técnica e fiscalização dos atos e 
fatos contábeis no âmbito do Estado, bem como organizar a 
elaboração das contas que o Governador presta anualmente à 
Assembléia Legislativa; 

111 - Subsistema de Auditoria Operacional, tem por finalidade 
organizar e orientar as atividades de auditoria operacional e de gestão 
da ação governamental, nos órgãos e entidade da Administração 
Pública Estadual, a fim de adequar os sistemas de controle, a 
qualidade do desempenho das áreas em relação à finalidade, aos 
objetivos e às competências, metas e políticas públicas, em 
consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, eficácia, efetividade e 
economicidade. 

SEÇÃO 11 
Da Composição dos Subsistemas 

Art. 6° - Os Subsistemas a que se refere o artigo anterior 
apresentam a seguinte composição: 

I - unidades administrativas centrais: as mencionadas nos incisos 
VIII, IX e X do artigo 1 O desta lei ; 

11 - unidades administrativas setoriais: as que desenvolvem as 
atividades indicadas no artigo anterior em Secretarias de Estado e 
órgãos autônomos; 

111 - unidades administrativas seccionais: as que desenvolvem as 
atividades indicadas no artigo anterior em entidades da administração 
indireta estadual. 

§ 1 o - As unidades administrativas centrais incumbir-se-ão da 
orientação normativa, da supervisão técnica de suas respectivas 
competências e da compatibilização destas com os planos de 
Governo. 

§ 2° - As unidades administrativas setoriais de Secretaria e de órgão 
autônomo, e seccionais de entidade da administração indireta 



estadual incumbir-se-ão de promover a integração das atividades 
próprias dos Subsistemas a que pertençam. 

Art. r - As unidades administrativas setoriais e seccionais, nas 
áreas organizadas como Subsistemas, subordinam-se: 

I - administrativamente e diretamente ao respectivo Secretário de 
Estado. dirigente de órgão autônomo ou entidade na qual estio 
integradas; 

11 - tecnicamente, à Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da 
correspondente unidade central. 

CAPÍTULO 111 
Da Secretaria de Estado da Fazenda 

SEÇÃO I 
Das Finalidades e da Competência 

Art. 8° - A Secretaria de Estado da Fazenda tem por finalidade 
participar do desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas 
Gerais, subsidiar a formulação da política financeira, tributária e fiscal 
e responsabilizar-se pela sua implementação, bem como prelo 
provimento, controle e pela administração dos recursos financeiros 
necessários à consecução dos objetivos da Administração Pública 
Estadual. 

Art. 9° - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 
I subsidiar a formulação, promover a execução e a 

acompanhamento das políticas econômica, tributária, fiscal e 
financeira do Estado; 

11 - participar da formulação e da implementação das políticas de 
estímulo ao desenvolvimento sócio-econômico do Estado de modo a 
subsidiar a sua presença e a participação na economia; 

111 - gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do 
potencial contributivo da economia e assegurar o controle da 
arrecadação tributária; 

IV - promover o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a 
execução financeira das políticas governamentais; 

V - catalogar a legislação tributária estadual, assegurar a sua correta 
interpretação e aplicação e promover a conscientização sobre o 
significado social do tributo; 

VI - gerir o processo de arrecadação dos tributos estaduais por meio 
do acompanhamento, apuração, análise e controle da integralidade de 
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seus produtos; 

VIl - promover o registro e o controle administrativo das atividades 
econômicas sujeitas à tributação; 

VIII - exercer o controle das atividades econômicas, na forma da 
legislação tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a 
real capacidade contributiva da economia e a receita efetiva; 

IX - formalizar e exercer o controle do crédito tributário e dos 
procedimentos relacionados à sua liquidação; 

X - rever, em instância administrativa, o crédito tributário constituído 
e questionado pelo contribuinte; 

XI - conduzir, promover, examinar, autorizar e negociar a 
contratação de empréstimos, financiamentos ou outras obrigações 
contraídas por órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual, relativas a programas e projetos previamente aprovados, 
bem como estabelecer normas para concessão de fiança, aval ou 
outra forma de garantia oferecida pelo Tesouro Estadual; 

XII - exercer a orientação, supervisão e a fiscalização das atividades 
de adminisúaOo financeira do Estado; 

XIII - exercer a administração da divida pública estadual, a 
coordenação e a execução da política de crédito público, a 
centralização e a guarda dos valores mobiliários; 

XIV - orientar, supervisionar e fiscalizar as atividades de controle e 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil no âmbito da administração pública estadual; 

XV - orientar, supervisionar e realizar auditoria nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, em fundos especiais de 
cujos recursos participe o Estado e em qualquer entidade em que este 
tenha participação acionária direta ou indireta; 

XVI - exercer orientação, apuração e correção disciplinar sobre 
servidores, mediante a instauração de sindicância, inquérito e 
processo administrativo disciplinar e zelar pelas unidades 
administrativas e patrimoniais, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

XVII - manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento 
e aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis 
ao cumprimento de seus objetivos; 

XVIII -assessorar o Governador em assuntos relacionados àpolítica 
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econômica, tributária, fiscal e financeira: 

XIX - exercer outras atividades correlatas. 
SEÇÃO 11 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 1 O - A Secretaria de Estado da Fazenda tem a seguinte 

estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
li - Auditoria Setorial; 
111- Assessoria Técnica: 
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Cento de Planejamento e Orçamento: 
b) Cento de Modernização Institucional ; 
V- Assessoria de Informática: 
a) Cento de Desenvolvimento de Sistemas: 
b) Cento de Produção; 
c) Cento de Administração do Ambiente Operacional e Suporte; 
d) Cento de Revisão de Processos Informatizados; 
VI - Superintendência de Recursos Humanos: 
a) Diretoria de Administração de Pessoal ; 
b) Cento de Formação e Avaliação do Servidor Fazendário: 
VIl- Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria Operacional; 
b) Diretoria de Material e Patrimônio; 
c) Diretoria de Administração da Rede Física; 
d) Diretoria de Administração e Finanças; 
VIII -Superintendência Central de Administração Financeira: 
a) Diretoria Central de Operações Financeiras: 
1 - Diretoria de Relações Bancárias e Instituições Financeiras; 
2 - Diretoria de Execução e Acompanhamento Financeiro e Contábil; 
b) Diretoria Central de Crédito Público: 
1 - Diretoria de Contatos e Controle de Crédito; 
2- Diretoria de Execução de Crédito Público; 
c) Diretoria Central de Programação Financeira; 
IX- Superintendência Central de Auditoria Operacional: 
a) Diretoria Central de Auditoria; 
b) Diretoria Central de desenvolvimento e Pesquisa Operacional ; 
X - Superintendência dental de Contadoria: 



a) Diretoria Central de Normalização e Controle; 
b) Diretoria Central de Análise e Pesquisa; 
c) Diretoria Central de Acompanhamento Operacional ; 
XI - Superintendência de Tributação Estadual: 
a) Centro de Política Tributária; 
b) Diretoria de Orientação e Educação Tributária; 
c) Diretoria de Preparação e Elaboração de Convênios Tributários; 
XII- Superintendência da Receita Estadual: 
a) Diretoria de Fiscalização; 
b) Diretoria de Controle da Administração Tributária; 
c) Diretoria de Informações Econômico-Fiscais; 
XIII -Superintendência do Crédito Tributário: 
a) Diretoria de Revisão do Crédito Tributário; 
b) Diretoria de Cobrança e Controle do Crédito Tributário; 
XIV - Superintendência Regional da Fazenda: 
a) Unidade Fazendária 1- UF I; 
b) Unidade Fazendária 11- UF 11; 
1 - Unidade Fazendária 11/1 o nível- UF 11/1 o nível; 
2 - Unidade Fazendária 11/2° nível - UF 11/2° nível; 
c) Unidade Fazendária 111- UF 111; 
d) Unidade Fazendária 111/Postos Fiscais- UF 111/PF; 
e) Unidade Fazendária IV- Fiscal- UF IV/Fiscal; 
f) Unidade Fazendária IV- Administrativa- UF IV/Administrativa; 
g) Unidade Fazendária V- UF V; 
h) Posto de Fiscalização; 
i) Serviço Integrado de Administração Tributária e Fiscai-SIAT. 
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§ 1 o - A coordenação, a supervisão e o acompanhamento gerencial 
das unidades definidas nos incisos VIII a X serão exercidas pelo 
Secretário Adjunto de Administração Financeira e Controle 
Operacional. 

§ 2° - A coordenação, a supervisão e a acompanhamento gerencial 
das unidades definidas nos incisos XI a XIV serão exercidas pelo 
Secretária Adjunto de Administração Tributária. 

§ 3° - As atividades administrativas do Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais serão de responsabilidade da 
Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 11 - O Poder Executivo estabelecerá em decreto: 



I - a finalidade e a competência das unidades administrativas de 
que trata o artigo anterior; 
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11 - a localização, abrangência e subordinação das unidades 
previstas no inciso XIV do artigo 1 O desta lei: 

111 - a classificação das unidades fazendárias descentralizadas, 
segundo padrões de planejamento geoeconômico-espacial e outras 
variáveis de natureza tributária. 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a empresa 
pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV, instituída pela Lei 
no 11 .965, de 1 o de novembro de 1995. 

CAPÍTULO IV 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 13 - Ficam extinto; no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria 
de Estado da Fazenda, Anexo 1-T, Quadro 11 , do Decreto no 36.033, 
de 14 de setembro de 1994, os seguintes cargos de provimento em 
comissão: 

I- 7 (sete) cargos de Diretor 11 , código MG-05, símbolo DR05; 
11 - 5 (cinco) cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR06; 
111 - 1 O (dez) cargos de Assessor de Atividade Central , código MG-

30, símbolo AA30; 
IV - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo 

11 /A; 
V - 3 (três) cargos de Auditor Assistente, código EX-1 O, símbolo 

10/A; 
VI - 26 (vinte e seis) cargos de Assistente Técnico, código EX-22, 

símbolo 10/A; 
VIl- 16 (dezesseis) cargos de Supervisor 111 , código CH-03, símbolo 

10/A; 
VIII- 8 (oito) cargos de Supervisor 11 , código CH-02, símbolo 9/A; 
IX - 3 (três) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 

9/A; 
X - 38 (trinta e oito) cargos de Assistente Administrativo, código EX-

06, símbolo 9/A ; 
XI - 42 (quarenta e dois) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-

07, símbolo 8/A. 
Art. 14 - Ficam extintos 15 (quinze) cargos de provimento em 

comissão de Auditor, código MQ-17, símbolo UT1 7, do Quadro 
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Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, Anexo 1-
T, Quadro 11, do Decreto n° 36.033 de 14 de setembro de 1994, à 
medida em que forem sendo providos os cargos da Carreira de 
Auditoria e Controle Interno, de que trata a Lei n° 13.085, de 31 de 
dezembro de 1998. 

Art. 15 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Fazenda, Anexo 1-T, Quadro 11, do Decreto 
no 36.033. de 14 de setembro de 1994, os seguintes cargos de 
provimento em comissão: 

I- 2 (dois) cargos de Diretor Central Adjunto, código MG-74, símbolo 
AS59; 

11 - 3 (três) cargos de Assessor Chefe, código MG-24, símbolo AH24, 
111 - 1 (um) cargo de Assessor Econômico, código MG-73, símbolo 

AS5S; 
IV - 30 (trinta) cargos de Assessor 11 , código MG-12, símbolo AD12; 
V - 3 (três) cargos de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo 

AT18. 
§ 1 o - Fica incluída no Grupo de Direção Superior de que trata o 

Decreto n° 37.711 , de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de 
Diretor Central Adjunto, código MG-74, símbolo AS59, com 
remuneração fixada em R$3.013,00 (três mil e treze reais) . 

§ 2° - Fica incluído no Grupo de Assessoramento (Superior) , de que 
trata o Decreto n° 37.711 , de 29 de dezembro de 1995, a classe de 
cargos de Assessor Econômico, código MG-73, símbolo AS58, com 
remuneração fixada em R$1.708,00 (hum mil, setecentos e oito reais) . 

Art. 16 - Fica mantido o Quadro 11 - cargos comissionados - do 
Anexo 1-T do Decreto no 36033, de 14 de setembro de 1994, com as 
alterações desta lei. 

Art. 17 - Ficam extintos, no Anexo XXXII da Lei n° 10.623, de 16 de 
janeiro de 1992, relativo ao Conselho de Política Financeira, os 
seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - 1 (um) cargo de Vice-Presidente, código VP-PF 02, símbolo 
VP02; 

11 - 1 (um) cargo de Diretor, código DR-PF 86, símbolo DCP1 ; 
111 - 1 (um) cargo de Assessor-Chefe. código AH-PF 39, símbolo 

ACH1 ; 
IV - 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, código AH-PF 40, símbolo 
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ACH1 . 

Art. 18 - Ficam extintos no Anexo l-Quadro Específico de Provimento 
em Comissão, a que se refere o artigo 12 da Lei no 6762, de 23 de 
dezembro de 1975, os seguintes cargos: 

I - No Grupo de Direção Superior: 
a) 4 (quatro) cargos de Superintendente Regional , código DS-1 , 

símbolo F8, grau B; 
b) 1 (um) cargo de Diretor 1, código DS-2, símbolo F8, grau B; 
c) 1 (um) cargo de Diretor Regional , código DS-4, símbolo F8, grau 

A. 
11 - No Grupo de Chefia: 
a) 26 (vinte e seis) cargos de Chefe de Divisão, código CH-3, 

símbolo F7, grau A; 
b) 6 (seis) cargos de Chefe de Administração Fazendária 111 , código 

CH-4, símbolo F7, grau A ; 
c) 21 (vinte e um) cargos de Chefe de Administração Fazendária I, 

código CH-8, símbolo F4, grau B. 
111 - No Grupo de Assessoramento: 
a) 13 (treze) cargos de Assessor 111 , código AS-3, símbolo F7, grau 

B. 
IV - No Grupo de Execução: 
a) 9 (nove) cargos de Chefe de Divisão 1, código EX-19, símbolo F7, 

grau B; 
b)12 (doze) cargos de Supervisor Fazendário 111 , código EX-16, 

símbolo F7, grau A; 
c) 3 (três) cargos de Inspetor da Receita, código EX-4, símbolo F7, 

grau A; 
d) 20 (vinte) cargos de Coordenador de Fiscalização, código EX-18, 

símbolo F6, grau B; 
e) 29 (vinte e nove) cargos de Inspetor Regional, código EX-3, 

símbolo F6, grau A; 
f) 41 (quarenta e um) cargos de Supervisor Fazendário 11 , código 

EX-15, símbolo F5, grau A; 
g) 37 (Trinta e sete) cargos de Supervisor Fazendário I, código EX-

14, símbolo F4, grau A; 
h) 50 (cinqüenta) cargos de Supervisor Fazendário, código EX-17, 

símbolo F4, grau C. 
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Art. 1 9 - Ficam extintos, à medida em que forem sendo providos 

os cargos da Carreira de Auditoria e Controle Interno, de que trata a 
Lei no 13.085, de 31 de dezembro de 1998, 20 (vinte) cargos de 
provimento em comissão de Inspetor da Fazenda, código EX-5, 
símbolo F?, grau A , constantes no Anexo I - Quadro Especifico de 
Provimento em Comissão, a que se refere o artigo 12 da Lei no 6762, 
de 23 de dezembro de 1975. 

Art. 20 - Ficam transformados no Anexo l-Quadro Específico de 
Provimento em Comissão, a que se refere o artigo 12 da Lei n° 6762, 
de 23 de dezembro de 1975, os seguintes cargos, mantida a forma de 
recrutamento limitado: 

I - No Grupo de Direção Superior: 
a) 1 (um) cargo de Diretor Regional , código DS-4, símbolo F8, grau 

A, em 1 (um) cargo de Chefe de UF 1, código CH-1 O, símbolo F8, 
grau A. 

11- No Grupo de Chefia: 
a) 4 (quatro) cargos de Chefe de Divisão I, código EX-19, símbolo 

F?, grau B, em 4 (quatro) cargos de Chefe de UFII/1 o 1 O nível, código 
CH-11 , símbolo F?, grau B; 

b) 19 (dezenove) cargos de Chefe de administração Fazendária 111 , 
código CH-4, símbolo F?, grau A, em 9 (nove) cargos de Chefe de UF 
11 /20 nível, código CH-12, símbolo F?, grau A, 1 (um) cargo de Chefe 
de UFIII/Postos Fiscais, código CH-14, símbolo F?, grau A e 9 (nove) 
cargos de Gerente de Área V, código CH-19, símbolo F?, grau A; 

c) 12 {doze) cargos de Chefe de Divisão, código 01-3, símbolo F?, 
grau A, em 12 (doze) cargos de Gerente de Área V, código CH-19, 
símbolo F?, grau A; 

d) 3 (três) cargos de Supervisor Fazendário 111 , código EX-16, 
símbolo F?, grau A, em 3 (três) cargos de Gerente de Área V, código 
CH-19, símbolo F?, grau A; 

e) 2 (dois) cargos de Inspetor da Receita, código EX-4, símbolo F?, 
grau A, em 2 (dois) cargos de Gerente de Área V, código CH-19, 
símbolo F?, grau A; 

f)2 (dois) cargos de Inspetor da Fazenda, código EX-5, símbolo F?, 
grau A, em 2 (dois) cargos de Gerente de Área V, código CH-19, 
símbolo F?, grau A; 

g) 58 (cinqüenta e oito) cargos de Chefe de Administração 
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Fazendária 11 , código CH-2, símbolo F6, grau 8 , em 41 (quarenta e 
um) cargos de Chefe de UF 111 , código CH-13, símbolo F6, grau 8, e 
17 (dezessete) cargos de Gerente de Área IV, código CH-20, símbolo 
F6, grau 8; 

h) 3 (três) cargos de Coordenador de Fiscalização, código EX-18, 
símbolo F6, grau 8 , em 3 (três) cargos de Gerente de Área IV, código 
CH-20, símbolo F6, grau 8 ; 

i) 44 (quarenta e quatro) cargos de Supervisor Fazendário 11 , código 
EX-iS, símbolo F5, grau A, em 23 (vinte e três) cargos de Gerente de 
Área I, código CH-23, símbolo F5, grau A, e 21 (vinte e um) cargos de 
Assessor Fazendário 111 , código AS-8, símbolo F5, grau A; 

j) 21 (vinte e um) cargos de Supervisor Fazendário 1, código EX-14, 
símbolo F4, grau A, em 1 O (dez) cargos de Assessor Fazendário 11 , 
código AS-7, símbolo F4, grau A e 11 (onze) cargos de Coordenador 
11 , código CH-26, símbolo F4, grau A; 

k) 50 (cinqüenta)cargos de Supervisor Fazendário, código EX-17, 
símbolo F4, grau C, em 50 (cinqüenta) cargos de Coordenador 1, 
código CH-25, símbolo F4, grau C; 

I) 124 (cento e vinte e quatro) cargos de Chefe de Administração 
Fazendária I, código CH-8, símbolo F4, grau 8 , em 124 (cento e vinte 
e quatro) cargos de Chefe de UFJV, código CH-24, símbolo F4, grau 
8 . 

Art. 21 - Ficam criados, no Anexo l-Quadro Específico de 
Provimento em Comissão, a que se refere o art. 12 da Lei no 6762, de 
23 de dezembro de 1975, os seguintes cargos, de recrutamento 
limitado: 

I- No Grupo de Direção Superior: 
a) 2 (dois) cargos de Diretor Adjunto, código DS-5, símbolo F8, grau 

B. 
11- No Grupo de Chefia: 
a) 20 (vinte) cargos de Gerente de Área VI , código CH-18, símbolo 

F? , grau B; 
b) 3 (três) cargos de Gerente de Área V, código CH-19, símbolo F?, 

grau A; 
c) 4 (quatro) cargos de Gerente de Área IV, código CH-20, símbolo 

F6, grau B; 
d) 6 (seis) cargos de Chefe de UF IV/Fiscal, código CH-15, símbolo 



,, 
F6, grau A; 

e) 5 (cinco) cargos de Chefe de UF 1V/Administrativa, código CH-16, 
símbolo F5 1 grau B; 

f)14 (catorze) cargos de Gerente de Área 111 , código CH-21, símbolo 
F6, grau A; 

g) 3 (três) cargos de Gerente de Área 11 1 código CH-221 símbolo FSI 
grau B; 

h) 24 (vinte e quatro) cargos de Gerente de Área 1 I código Cll-23 1 

símbolo F5 1 grau A; 
i) 60 (sessenta) cargos de Coordenador 11 , código CH-26 1 símbolo 

F4, grau A. 
111 - No Grupo de Assessoramento: 
a) 34 (trinta e quatro) cargos de Assessor 11 , código AS-2, símbolo 

F7 1 grau A; 
b) 15 (quinze) cargos de Assessor Técnico Fazendário, código AS-9, 

símbolo F61 grau A ; 
c) 18 (dezoito) cargos de Assessor 1, código AS-1 I símbolo F5, grau 

B; 
d) 21 (vinte e um) cargos de Assessor Fazendário 111 , código AS-8, 

símbolo F5, grau A; 
e) 10 (dez) cargos de Assessor Fazendário 11 , código AS-7, símbolo 

F4, grau A ; 
f)16 (dezesseis) cargos de Assessor Fazendário 1, código AS-6, 

símbolo F4, grau C. 
Art. 22 - Passam a ter a forma de recrutamento amplo, 2 (dois) 

cargos de Assessor 111, código AS-3, símbolo F7, grau B, previstos no 
Anexo 1- Quadro Específico de Provimento em Comissão, a que se 
refere o artigo 12 da Lei n° 6762, de 23 de dezembro de 1975. 

Art. 23 - Fica mantido o Anexo l-Quadro Específico de Provimento 
em Comissão, a que, se refere o artigo 12 da Lei no 6762, de 23 de 
dezembro de 1975, com as alteras:ões desta lei. 

CAPITULO V 
Das Disposições Finais 

Art. 24 - O artigo 5° da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de 1975, 
fica acrescido do§ 2°, passando o atual parágrafo único, incluído pelo 
artigo 19 da Lei no 12.984, de 30 de julho de 1998, a corresponder ao 
§ 1°, com a seguinte redação: 
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§ 1 o - Ao servidor de que trata este artigo é vedada o exercício de 
qualquer outra atividade profissional, exceto a de magistério, exercida 
no sistema de ensino ou em instituição própria de ensino, pública ou 
particular, quando houver compatibilidade de horários. 

§ 2° - A atuação administrativa de servidor integrante do Quadro 
Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação em cursos, 
aulas, treinamentos, seminários, palestras, conferencias, congressos 
e outros eventos similares relativos à matéria de natureza fiscal , 
destinados a público externo, na qualidade de professor, instrutor, 
palestrante, conferencista, expositor ou moderador, fica condicionada 
a prévia autorização do Secretário-Adjunto de Administração 
Tributária." 

Art. 25 - Os cargos extintos, criados e transformados por esta lei 
serão identificados em resolução do Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário. 
- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 314/2002* 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para o exame e 

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de 
Lei que dispõe sobre a mudança de denominação, reestrutura a 
Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e dá outras 
providências. 

A medida ora proposta objetiva adequar a Pasta em questão aos 
comandos da EC no 19/98, conferindo-lhe nova estrutura, mais ágil e 
otimizada, sem, contudo, gerar aumento de despesas, além de 
contemplar o setor de prestação de serviços, antes injustificadamente 
afastado das ações públicas, inserindo-o na órbita de competência da 
Secretaria em tela, que passa, por isso mesmo, a denominar-se 
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. 
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 

elevado apreço e distinta consideração. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 2.280/2002 

Dispõe sobre mudança de denominação, reestrutura a Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio - SEIC e dá outras providências. 

Capítulo I 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art. 1 o - A Secretaria de Estado e Indústria e Comércio - SEI C passa 

a denominar-se Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Serviços - SEJCS, tendo por finalidade planejar, executar, coordenar e 
controlar as atividades setoriais a cargo do Estado, relativas à 
promoção e incentivo da indústria, do comércio e dos serviços. 

Art. 2° - Compete à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Serviços: 

I - planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, as diretrizes 
fundamentais da política estadual para o setor da indústria, comércio e 
de prestação de serviços; 

11 - participar da formulação e execução da política industrial, 
comercial e de serviços do Estado, diretamente ou com a cooperação 
de entidades públicas ou privadas; 

111 - contribuir para a elevação da qualidade de vida, por meio de 
atividades que possibilitem o desenvolvimento do Estado e de suas 
regiões, de forma organizada e harmônica; 

IV - desencadear ações visando à integração de projetos e 
programas que possibilitem o aproveitamento econômico dos recursos 
produtivos do Estado; 

V - estimular a instalação e a expansão de indústrias que venham a 
utilizar racionalmente os recursos naturais do Estado; 

VI - contribuir para o aumento da poupança no setor produtivo, por 
meio de programas e projetos que incentivem a expansão da atividade 
privada aplicada à indústria, ao comércio e à prestação de serviços; 

VIl - promover pesquisas e estudos que ofereçam subsídios ao 
planejamento e aos programas de criação e consolidação de médias, 
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pequenas e micro empresas; 

VIII - organizar e manter cadastros de atividades nas suas áreas de 
atuação; 

IX - coordenar a execução de planos de desenvolvimento para os 
setores industrial, comercial e de prestação de serviços dos quais 
participem as iniciativas pública e privada; 

X - manter intercâmbio com entidades e órgãos das administrações 
federal , estadual, municipal e organizações nacionais e internacionais, 
visando à expansão das atividades industrial, comercial e de 
prestação de serviços; 

XI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades da 
sua área de competência; 

XII -exercer outras atividades correlatas. 
Seção 11 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 3° - A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços 

tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
11- Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento e Orçamento; 
b) Centro de Racionalização e Informação; 
111 -Auditoria Setorial; 
IV - Superintendência de Industrialização: 
a) Diretoria de Desenvolvimento de Apoio Técnico; 
b) Diretoria de Análise e Inspeção de Projetos; 
c) Diretoria de Controle de Liberação de Recursos; 
V - Superintendência de Comércio e Serviços: 
a) Diretoria de Comércio Externo; 
b) Diretoria de Feiras, Eventos e Exposições; 
c) Diretoria de Comércio Interno e Serviços; 
VI - Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Recursos Humanos; 
b) Diretoria Operacional; 
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em decreto. 
Seção 111 
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Da Área de Competência 

Art. 4° - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Serviços: 

I - Órgão Colegiado: 
a) Conselho de Industrialização- COIND; 
11 -Autarquia: 
a) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais- JUCEMG; 
111 - Empresa: 
a) Companhia de Distritos Industriais - CDI; 
b) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI. 

Seção IV 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 5° - Para atender à estrutura orgânica disposta no artigo 3° 
desta Lei, fica transformado no Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, 1 (um) cargo 
de Assessor 11 , código MG-12, símbolo AD-12, em 1 (um) cargo de 
Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06, de recrutamento amplo. 

Art. 6° - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio e Serviços, 01 (um) cargo de Auditor 
Setorial , código MG-45, símbolo US-45, de recrutamento amplo. 

Art. r - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria 
de Estado de Indústria, Comércio e Serviços: 

1-01 (um) cargo de Assessor 11 , código MG-12, símbolo AD-12; 
11-01 (um) cargo de Assistente Auxiliar, código EX-17, símbolo 8/A. 
Art. 8° - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

de Pessoal da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Serviços, bem como os Cargos Especiais, são os previstos no Anexo 
desta Lei. 

Parágrafo único - Ficam extintos os cargos em comissão da 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços que não 
constam do Anexo desta Lei. 

Capítulo 11 
Disposições Finais 

Art. 9° - Os Cargos transformados e criados por esta Lei serão 
identificados por meio de Resolução do Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, nos termos do artigo 13 da Lei 
n° 12.259, de 27 de maio de 1996. 



Art. 1 O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo 
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços 
(a que se refere o artigo 8° da Lei n° I de de de 2002) 

A - Quadro Especial de Pessoal 
Cargos de Provimento em Comissão 

'27 

* Os quadros do Anexo foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 3.8.2002. 

- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel , Secretário da Educação, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.202/2002, em atenção a 
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
2.202/2002.) 

Do Sr. Jadilson de J. Cordeiro Maciel, Presidente da Câmara 
Municipal de Turmalina, solicitando manifestação formal desta Casa 
em relação às demissões efetuadas pela Acesita Energética S.A. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Lourival Rodrigues Rosa, Presidente da Câmara Municipal de 
Luisburgo, encaminhando moção de apoio ao Projeto de Lei n° 
2.093/2002. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 2.093/2002.) 

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e 
Cooperativismo (2), informando a liberação, pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dos recursos dos convênios 
com a Prefeitura Municipal de Centralina e com a Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Alceu Fernandes Molina Júnior, Secretário de Apoio Rural e 
Cooperativismo - Substituto, do Ministério da Agricultura, informando 
que esse Ministério liberou os recursos do convênio com o Sindicato 
Rural de João Pinheiro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Manuelito Pereira Magalhães Júnior, Assessor Especial do 
Ministro da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento 
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no 3.238/2002, da Comissão de Direitos Humanos. 

Da Sra. Glória Regina F. R. Panerai , Chefe de Gabinete do 
Deputado Aécio Neves Cunha, acusando recebimento do Ofício n° 
823/2002. 

Do Sr. Rogério Carvalho de Castro, Chefe Substituto da Divisão 
Operacional do INCRA-MG, encaminhando, para conhecimento, cópia 
do convênio entre esse órgão e a Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Leles de Menezes, Diretor-Geral da Cooperativa de 
Administração Rural do Estado de Minas Gerais - COOPMINAS -, 
solicitando apoio para a implantação da Divisão de Belo Horizonte 
dessa entidade. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como necessito de mais 

esclarecimentos sobre a correspondência lida, que trata de adicionais 
para os funcionários da área da saúde, concedidos pelo Governador, 
solicito ao Deputado Durval Ângelo que faça nova leitura. 

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que preste 
esclarecimentos ao Deputado João Leite. 

O Sr. Secretário- O Governador vetou parcialmente a Proposição de 
Lei n° 15.246, que concede a servidores administrativos da Secretaria 
da Saúde o adicional da gestão e dá outras providências. 

(-Lê as razões do veto, publicadas nesta edição.) 
Portanto, foram vetados os arts. 1°, 2° e 3°. 
O Deputado João Leite - Obrigado. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.281 /2002 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo da 

Sociedade São Vicente de Paulo, do Município de Carmo da 
Cachoeira. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de 

Paulo da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Carmo da Cachoeira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de agosto de 2002. 
Aílton Vilela 
Justificação: A referida entidade é uma sociedade de caráter 

assistencial, sem fins lucrativos, que desenvolve a prática cristã pela 
assistência social e auxilia idosos, pobres e desamparados. No 
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a raça, 
cor, condição social ou credo religioso ou político. 

- 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° 2.282/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Dr. Altamiro 

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

Beneficente Dr. Altamiro Saraiva - ABAS, entidade civil sem fins 
lucrativos, com prazo de duração indeterminado e sede em Viçosa, 
constituída nos termos do estatuto registrado em 1°/9/98 no Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Viçosa, sob o n° 500, no 
livro A3. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Associação Beneficente Dr. Altamiro Saraiva- ABAS 

- é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado e sede em Viçosa. Foi constituída nos termos de seu 
estatuto, aprovado em 30/5/98 e registrado em 1°/9/98 no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Viçosa. 

A Associação destina-se a cumprir amplos objetivos sociais, 
conforme dispõe o art. 2° de seu estatuto, que a seguir é transcrito: 

"Art. 2° - A Associação Beneficente Dr. Altamiro Saraiva, com sede 



no Município de Viçosa, Estado de Minas Gerais, e foro nesta 
cidade, tem por finalidade: 
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I - promover benefícios através de serviços sociais em todas as 
formas de expressão, dentro de suas possibilidades e recursos; 

li - combater a fome e a pobreza; 
111- proteção ao meio ambiente; 
IV - proteção à saúde da família, da maternidade, da infância e da 

velhice; 
V - promoção da cidadania. 
§ 1 o - No cumprimento destas finalidades , a ABAS deverá: 
Firmar convênios com associações congêneres, entidades 

religiosas, federais , estaduais, municipais e outras". 
A ABAS atende a todas as exigências legais para que seja 

reconhecida sua utilidade pública, sendo certo que a declaração de tal 
condição possibilitará à entidade dinamizar as suas atividades e 
habilitar-se, por meio de projetos, às subvenções sociais concedidas 
por instituições oficiais. 

A seriedade de propósitos da entidade e a credibil idade dos 
elementos que a compõem, em momento de fortalecimento e 
consolidação da filosofia de co-responsabilidade da sociedade civil e 
da esfera governamental na construção de novos padrões de vivência 
e convivência, aliadas ao cumprimento das condições objetivas 
impostas legalmente para a declaração de sua utilidade pública, são 
fatores que sustentam o projeto ora apresentado, para o qual invoca-
se o indispensável apoio dos ilustres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.283/2002 
Declara de utilidade pública o Lar Infantil São Judas Tadeu, com 

sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o _ Fica declarado de utilidade pública o Lar Infantil São Judas 

Tadeu, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, julho de 2002. 
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Ambrósio Pinto 
Justificação: O Lar Infantil São Judas Tadeu é uma entidade sem 

fins lucrativos, e uma de suas finalidades é manter uma creche sob o 
regime de semi-internato, para dar a crianças carentes menores de 7 
anos apoio, educação e alimentação, até mesmo orientando as mães, 
sempre que necessário. 

O trabalho realizado pela entidade que ora se pretende declarar de 
utilidade pública é de grande alcance social , razão pela qual conto 
com o apoio de meus pares para a aprovação do 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 No 2.284/2002 
Declara de utilidade pública o Guaranésia Futebol Clube, com sede 

no Município de Guaranésia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Guaranésia Futebol 

Clube, com sede no Município de Guaranésia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2002. 
Anderson Adauto 
Justificação: Fundado em 9/9/29, o Guaranésia Futebol Clube é uma 

entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo proporcionar a 
difusão das práticas desportivas, sobretudo o futebol, promovendo 
competições nas modalidades esportivas amadoras e especializadas. 

A referida entidade preenche todos os requisitos legais para que 
seja declarada de utilidade pública estadual, pelo que conto com o 
apoio dos meus pares a este projeto. 

- 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 No 2.285/2002 
Declara de utilidade pública a Sociedade Vida e Renascer- SOVIR, 

com sede no Município de Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Vida e 



Renascer- SOVIR, com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Antônio Júlio 

~., 
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Justificação: A Sociedade Vida e Renascer- SOVIR, com sede no 
Município de Pará de Minas, encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades 
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais, 
beneficentes e filantrópicas. 

Já que preenche os requisitos legais para que seja declarada sua 
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas 
parlamentares ao projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 2.286/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo de Congado Nossa Senhora 

Aparecida, com sede no Município de Esmeraldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Congado 

Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Esmeraldas. 
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. 
Antônio Júlio 
Justificação: O Grupo de Congado Nossa Senhora Aparecida, com 

sede no Municfpio de Esmeraldas, encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos e cumpre suas finalidades 
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais, 
beneficentes e filantrópicas. 

Preenchendo a entidade os requisitos legais para que seja 
declarada sua utilidade pública, conto com o apoio dos ilustres 
colegas parlamentares para a aprovação deste projeto. 

- 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. 
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PROJETO DE LEI N° 2.287/2002 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas, com sede 
nesse município. 

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

Amigos dos Excepcionais de Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas, 
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. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas, com sede nesse município, 
encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às 
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas . 

Uma vez que atende aos requisitos legais para que seja declarada 
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas 
parlamentares para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.288/2002 
Declara de utilidade pública o Instituto da Criança e do Adolescente 

Leonor Franciscani- ICA -, com sede no Município de Carmo da Mata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto da Criança e 

do Adolescente Leonor Franciscani- ICA -,com sede no Município de 
Carmo da Mata. 

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. 
Bilac Pinto 
Justificação: A citada entidade, fundada em 4/3/97, tem como 

principais finalidades promover e defender os direitos da criança e do 
adolescente; colaborar com o poder público para seu desenvolvimento 
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físico, psicológico e educacional , propiciando-lhes lazer e cultura; 
prestar serviços de orientação às gestantes e famílias, buscando dotá-
las de recursos para a educação dos filhos; promover o 
aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos adolescentes e seus 
pais, visando ao seu crescimento pessoal e social ; contribuir para o 
desenvolvimento do potencial de crianças e adolescentes portadores 
de deficiência física e dificuldades intelectuais e emocionais, com o 
objetivo de aumentar suas chances de se tornarem cidadãos 
saudáveis, úteis e realizados. 

Além de merecer o título declaratório em virtude dos bons serviços 
prestados, a entidade está 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.289/2002 
Autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de Nova 

União e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no parágrafo 

único deste artigo ao Município de Nova União. 
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo é 

constituído de terreno com área de 621m2 (seiscentos e vinte e um 
metros quadrados), no Município de Nova União, no lugar 
denominado Bairro Nova Aparecida, confrontando pela frente, numa 
extensão de 23m, com a Avenida Ouro Branco; pelo lado direito, 
numa extensão de 27m, com terrenos de José Pastor da Silva; pelo 
lado esquerdo, numa extensão de 27m com terreno de Geraldo 
Caetano dos Reis e, pelo fundo, numa extensão de 23m com terreno 
do Município de Nova União; e de um prédio destinado à instalação de 
grupo escolar, tipo padrão, com duas salas com 48m2 (quarenta e oito 
metros quadrados) cada uma, construção de tijolos, forro de madeira, 
coberta de telhas comuns, piso de cimento, duas instalações 
sanitárias, rede de esgoto e água e área de recreação com duas 
janelas, registrado no Serviço Registra! de Imóveis de Caeté, no livro 
n° 3-L, a fls. 234, sob o n° 11 .512, e havido pelo Estado de Minas 
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Gerais por doação do Município de José de Melo (posteriormente 
Municfpio de Nova União), registrada às fls. 137-142 do livro 75 do 2° 
Tabelião de Caeté, em 28 de abril de 1967. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala as Reuniões, 26 de junho de 2002. 
Dinis Pinheiro 
Justificação - O Município de Nova União, recém-emancipado do 

Município de José de Melo, possui 5.428 habitantes, segundo o IBGE. 
Nos termos das Leis Complementares n°S 37 e 39, de 1995, os bens 

públicos situados no então Distrito de Nova União passaram a 
pertencer ao município do mesmo nome. Por conseguinte, também 
pertence ao novo município o direito de reaver os bens e continuar a 
dar-lhes destino público. 

Pela história da transmissão do bem objeto deste projeto de lei nota-
se que, no mesmo instrumento público, foram transferidos ao Estado 
de Minas Gerais vários bens. Entre eles destacam-se os descritos na 
alínea "a" da certidão de registro, que são um prédio e um terreno com 
621m2 , na Av. Ouro Branco, Bairro Nova Aparecida, em Nova União. 

Ainda no aspecto histórico, sabe-se que, nos idos de 1967, o Estado 
de Minas Gerais recebeu a edificação e o lote mencionados do 
município, de acordo com as atribuições que então lhe cabiam no que 
diz respeito ao ensino, as quais hoje estão a cargo do município. 

Acresça-se que, na atualidade, o bem não é mais usado pelo Estado 
e encontra-se, inclusive, de posse do município, que já o utiliza. 

Sabe-se que os bens públicos devem conservar a sua utilidade, ou 
seja, não pode haver bem que não esteja a serviço da comunidade. 
Além disso, o recém-emancipado Município de Nova União carece do 
imóvel. 

Este é o espírito que norteia o projeto que apresentamos. Aguarda-
se o pronunciamento favorável do nobres pares. 

- 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° 2.290/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Caiçara, com sede no Município de Várzea da Palma. 



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

Moradores do Bairro Caiçara, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Caiçara, do 

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

Por preencher a Associação os requisitos necessários, solicito aos 
pares desta Casa a aprovação da concessão do título que a tornará 
de utilidade pública estadual. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.447/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com os jornalistas Paulo César de 
Oliveira e Daniela Portela pela publicação da edição de 2002 do "Guia 
de Serviços de 1a Classe".(- À Comissão de Transporte.) 

N° 3.448/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o escritor Geraldo Carneiro 
pelo lançamento do livro "Lira dos Cinqüent' Anos". (-À Comissão de 
Educação.) 

N° 3.449/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Salim Antônio lssa por sua 
reeleição e posse como Diretor-Geral do Hospital Júlia Kubitschek, 
bem como pela inauguração de ala de apoio aos portadores de 
tuberculose e suas famílias.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 3.450/2002, da Comissão de Educação, pleiteando sejam 
solicitadas ao Presidente do Conselho Estadual de Educação 
informações sobre o ensino superior no Estado. 

Do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando sejam realizados 



seminários regionais sobre biotecnologia. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

37 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho e outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, 
Eduardo Brandão e outros, Márcio Kangussu e outros e Cristiano 
Canêdo. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alencar da Silveira Júnior {2), Marcelo Gonçalves e Mauri Torres. 
Oradores Inscritos 

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

telespectadores da TV Assembléia, queridos conterrâneos de 
Nanuque que estão ocupando as galerias, certamente trazendo 
notícias da nossa região, do tão sofrido vale do Mucuri, dividirei em 
dois tópicos o assunto que me trouxe à tribuna. 

É com muita felicidade que recebemos a sanção do novo Código de 
Ética e Disciplina dos Militares do Estado. O Governador sancionou 
essa matéria, a nova ordem jurídica, que constitui hoje a Lei no 
14.31 O. Esta, certamente, trará grande harmonia na relação 
interpessoal entre comandados e comandantes do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar. 

Estaremos com o Cel. Álvaro, Comandante da instituição, no dia 6/8, 
terça-feira próxima, e um dos assuntos de que trataremos é 
exatamente esse, porque temos notícia de que, em determinadas 
regiões, alguns oficiais que trabalham na área de pessoal têm tratado 
a matéria com certo terrorismo, dizendo que o novo Código tem 
trazido a toda a tropa da Polícia e do Corpo de Bombeiros aspecto 
extremamente negativo e ruim, o que não é verdade. 

Vários companheiros nos ajudaram a elaborar essa matéria, como 
os Deputados Adelmo Carneiro Leão, da região do Triângulo, Edson 
Rezende e Eduardo Brandão, Presidente da Comissão de 
Administração Pública, a quem tenho muito a agradecer por ter tido a 
oportunidade de ser designado como relator da matéria em 1 o e 2° 
turnos. 

Vamos declinar nomes ao Cel. Álvaro, porque faremos um relatório. 
Durante a campanha, visitamos cerca de 40 das principais cidades do 
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Estado, pois temos votação extremamente pulverizada no Estado, e 
encontramos policiais apreensivos, porque determinados Capitães 
que lidam na chamada P-1 , que cuida do setor de pessoal, têm ido à 
frente da tropa pregar terrorismo a respeito desse novo Código de 
Ética. Como a lei só entra em vigor a partir de 4/8, conforme 
determina o seu art. 99, alguns companheiros ainda estão com medo 
de receber matéria que cause prejuízo, do ponto de vista da ética e da 
disciplina dos militares. Mas podem ficar tranqüilos, porque podemos 
dar o nosso testemunho, já que ajudamos a construir essa le i. 

Para nós e para os policiais e bombeiros, é um sonho ter um Código 
de Ética e Disciplina que verdadeiramente respeite os nossos direitos 
humanos, que nos dê o amplo direito de defesa e do contraditório, que 
seja um instrumento ao qual possamos recorrer quando ocorre r 
injustiça no exercício da profissão. Mas, acima de tudo, o novo Código 
perdeu o enfoque de caserna: antes, o regulamento da PMMG 
enfocava apenas a manutenção da autoridade do chefe, do 
Comandante; hoje, tem enfoque diferente. As transgressões que 
verdadeiramente serão punidas com rigor são aquelas cometidas 
contra o cidadão no exercício da atividade de polícia eminentemente 
de caráter civil, e não, militar. 

Portanto, ao ocupar esta tribuna, quero enviar mensagem aos 
companheiros para que percam esse receio, que, infelizmente, vem 
de pessoas despreparadas do ponto de vista do reconhecimento da 
democracia, do ponto de vista da transformação. 

Com a nossa chegada a esta Casa, trabalhamos na elaboração de 
leis e projetos que visam, antes de tudo, à democracia interna. Há 
dois meses tivemos a oportunidade de rasgar, simbolicamente, a capa 
do chamado "amarelinho", o RDPM, de forma que estávamos 
enterrando instrumento completamente arcaico. obsoleto, 
ultrapassado, maquiavélico, draconiano e que, acima de tudo, não 
respeitava a dignidade do policial militar ou bombeiro. 

Por outro lado, o novo Código traz uma série de direitos. Para o 
cidadão mineiro entender-nos melhor, cito o art. 5°, parágrafo único, 
do antigo RDPM, que está em vigor até o dia 3/8 . Lá está prevista 
prisão administrativa de até 13 dias para o bombeiro e o policial 
militares, através do seu Comandante, o que não ocorre desde 1988, 
porque a Carta Magna acabou com qualquer tipo de prisão, que 
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ocorre hoje somente em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso para o 
cidadão, mas. até 3/8/2002, o policial e o bombeiro militares ainda 
podem ficar presos 13 dias para averiguação, sob a égide desse 
RDPM. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Com muito prazer, 
Deputado Sargento Rodrigues, participo dessa sua reflexão, 
considerando o trabalho extraordinário que V. Exa. realizou na 
promoção da democracia na estrutura da PMMG. Tenho muito orgulho 
de ter dado uma contribuição mínima para construirmos um Estado 
onde todos os setores tenham de primar pela democracia, pelo 
diálogo entre as autoridades, entre o comandante e o comandado, 
mudando uma antiga relação de imposição pelo autoritarismo. Hoje 
essa relação tem de ser estabelecida por meio da autoridade. 

Com o Código que V. Exa. comenta, não ocorrerá nenhuma 
mudança do ponto de vista da disciplina e da ordem da Polícia Militar; 
haverá uma nova relação. E o Comandante, para ter poder de 
comando, tem de adotar uma relação respeitosa com seus 
comandados. Com essa sua iniciativa, tenho certeza de que, se a 
polícia mineira já era considerada boa, será ainda melhor, muito mais 
democrática e justa. E os comandados, a partir de uma relação mais 
respeitosa e fraterna com seus comandantes, saberão tratar melhor 
os cidadãos. Estamos construindo aqui em Minas Gerais uma 
estrutura de cidadania, que esperamos possa prosperar em todos os 
lugares do Estado. Parabéns pela sua atuação! 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que, num momento de dificuldade nesta Casa, na 
discussão da matéria em 1° turno, demonstrou ser um Deputado 
participativo, preocupado com as questões democráticas e, acima de 
tudo, com os direitos e a cidadania de cada indivíduo no Estado. E 
não foi o fato de ser policial ou bombeiro militar que retirou o brilho do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão de estar participando e efetivamente 
dando a sua contribuição para que aquela mudança ocorresse com o 
novo Código. Agradecemos a V. Exa. porque sabemos da importância 
que teve naquele processo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos percorrido o Estado de Minas 
e queremos dizer, com tranqüilidade, que encontramos questões 
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pontuais. Tivemos um problema com um Capitão da P-1 de 
Manhuaçu - e quero evitar declinar nomes -, com um Capitão de 
Uberaba, uma questão na cidade de Ponte Nova e também na Região 
Metropolitana, ou seja, em locais pontuais. E queremos deixar claro 
que são exceções. Alguns oficiais estão indo à frente da tropa para 
ministrar instrução a respeito da nova lei e pregando o terrorismo, 
relatando apenas aquilo que diz respeito à transgressão disciplinar, 
mas não falando dos outros detalhes, como o amplo direito de defesa 
e o contraditório, nem que o recurso passa a ser suspensivo, nem da 
perda da centralização da autoridade máxima do Comandante sobre 
seus subordinados, do enfoque de caserna para atividade de polícia 
voltada para a população, para o cidadão, ou seja, é o fim da 
discriminação, porque o novo Código não cita, em momento algum, se 
é praça ou oficial , mas militar estadual. Tínhamos no regulamento 
disciplinar a condição de comportamento para a praça e conceito para 
o oficial. Agora, temos conceito para os dois. A avaliação da 
permanência da praça na PMMG era tratada através do Conselho de 
Disciplina, e a do oficial , no Conselho de Justificação, com a Lei no 
6. 712, de 1975, à parte. Foi extinta, porque esta lei de agora a está 
revogando. Todos serão julgados pela Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar em rito único. Acabamos com todas as 
discriminações. 

Faço apelo ao Cel. Álvaro, que tem se portado de forma firme e 
brilhante - e percebemos que gosta muito da instituição -, para que 
não deixe isso acontecer, porque estamos passando por um período 
de transformação e precisamos evoluir. A corporação precisa 
acompanhar as transformações. Infelizmente, há pessoas que estão 
manchando a democracia, essa nova ordem democrática que está se 
instalando na PMMG e no Corpo de Bombeiros. 

Temos também o caso em que vemos a vontade expressa do 
Comandante do 26° Batalhão, de ltabira, que também vem adotando o 
mesmo procedimento com todos os policiais militares. Deixamos o 
apelo, já que muitos Deputados estão nos ouvindo pelo interior do 
Estado, para que venham ler a nova matéria, da Lei no 14.310, o novo 
Código de Ética dos Militares. Certamente terão boa surpresa, porque 
essa lei veio inovar. Às vezes, as pessoas que partem para esse tipo 
de procedimento se esquecem, porque agora estão submetidas ao 
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mesmo Código. Do Soldado ao Coronel , todos estão submetidos ao 
novo Código de Ética. Certamente, o superior, o chefe, o Comandante 
têm que dar o exemplo para que seja seguido por seus subordinados. 

É necessário que o Cel. Álvaro, na sua condição de Comandante-
Geral, tome providências enérgicas para que as pessoas não 
distorçam a lei e preguem terrorismo, para que falem não só dos 
deveres, mas também dos direitos que estão inseridos nesta nova 
ordem democrática que é o novo Código de Ética e de Disciplina dos 
Militares. 

Gostaria de destacar a caravana de companheiros de Nanuque que 
vieram trazer a sua contribuição à Assembléia e ouvir dos Deputados 
o seu posicionamento em relação à CPI que está sendo realizada pela 
Câmara Municipal, que vem prestando relevantes serviços ao povo de 
Nanuque e do vale do Mucuri. Temos certeza de que as denúncias 
contra o atual Prefeito, Sr. Jorge Miranda, são sérias e fundamentadas 
em documentos. 

Tivemos oportunidade de receber vários Vereadores e estamos 
acompanhando de perto a denúncia. O Ministério Público, na pessoa 
do Procurador Gilvan Alves Franco, Chefe da Promotoria 
Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos, tem que se 
manifestar, o mais urgente possível, sobre os autos da CPI instalada 
pelos Vereadores de Nanuque, de forma corajosa e transparente. 

Os nossos cumprimentos pela coragem e pela determinação dos 
Vereadores de Nanuque ao agirem em nome da moralidade e da 
transparência, mas, acima de tudo, em nome dos interesses maiores 
do povo de Nanuque, do contribuinte, do cidadão, daquele que paga 
imposto e que quer do seu representante e do Chefe do Poder 
Executivo Municipal que as ações sejam realizadas de forma 
transparente e cristalina, para que o povo conheça a verdadeira 
administração desse município. 

É com profunda tristeza que ocupamos a tribuna para falar sobre o 
assunto, mas precisamos falar, porque os Vereadores vêm fazendo 
um belo trabalho. Fica declarado o apoio deste Deputado a essa CPI 
e à Câmara Municipal de Nanuque, pela sua coragem e presteza e 
porque seus Vereadores agiram como autênticos representantes e 
legítimos porta-vozes do povo ao manifestar sua indignação em nome 
do próprio povo, que os elegeu para representá-lo. Parabéns, 



Vereadores e povo de Nanuque! Obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
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O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, 
Deputados, visitantes de Nanuque que nos honram com sua presença 
e a quem damos as boas-vindas deste Deputado e da Bancada do 
PMDB - saibam que estaremos vigilantes na defesa dos interesses 
dos municípios, na busca da melhoria das condições de vida de todos 
os mineiros -, aqui estamos para novamente dizer que esta Casa tem 
um grande esclarecimento, para a opinião pública, da verdadeira 
incumbência dos parlamentares. O parlamento estadual , neste País, 
está "ensanduichado" entre a Câmara dos Deputados e as Câmaras 
Municipais. Temos menos prerrogativas e condições de legislar que 
os congressistas, quer sejam Senadores ou Deputados Federais, ou 
os Vereadores, representantes do povo no Legislativo Municipal. Falo 
com a experiência dos 16 anos em que fui Vereador em Belo 
Horizonte. Realizava-me muito mais como Vereador do que como 
Deputado. O que falta a esta Casa, ao parlamento estadual? 
Reavermos as prerrogativas que tínhamos e que nos foram usurpadas 
ao longo dos anos. A Assembléia de Minas, em conjunto com a 
diretoria da UNALE, de que sou 2°-Tesoureiro, encontra-se em 
campanha nacional para a mudança da Constituição Federal , 
trazendo aos parlamentos estaduais nova consciência, novas 
prerrogativas, para que possamos estar ao lado das reivindicações do 
povo que representamos. Espero que nos preocupemos em que, 
através de nossas comissões temáticas, do nosso Colégio de Líderes 
e da Mesa, sejam trazidas a Plenário iniciativas para serem 
analisadas e democraticamente votadas pelos parlamentares. 

Sou autor de mais de 40 projetos, e muitos já tramitaram em todas 
as comissões e estão impedidos de vir a Plenário por questão 
burocrática, que insisto em combater, pois este parlamento é 
subserviente ao Poder Executivo. Porque o Governo não aprova, as 
nossas iniciativas não vêm a Plenário para serem discutidas 
democraticamente. Faço esta defesa não como membro do partido, 
mas do parlamento, desta instituição da qual faço parte e que quero 
ajudar a transformar. Quero discutir com a sociedade os reais valores 
deste parlamento, assim como fez parte da imprensa, com relação às 
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verbas destinadas. A que se presta o parlamentar? Quero discutir 
com a população, que muitas vezes vem ao nosso gabinete pedindo 
emprego, bolsa de estudo, coisas em relação às quais não temos 
responsabilidade. Não fui eleito para isso e sequer fiz esse tipo de 
promessa. Não estou dizendo isso porque estamos a 60 dias das 
eleições; venho dizendo durante todo o meu mandato. No "upgrade" 
que fiz de Vereador para Deputado Estadual, percebi a vocação 
governista desta Casa. Todos, com honrosas exceções, querem ser 
governo. Vejo isso principalmente nos pequenos municípios, onde as 
pessoas querem estar ao lado do Governo para terem algum 
benefício, deixando de lado temas que dependem de discussão mais 
acirrada, que não seja ligada a esta ou aquela ideologia. Isso 
enfraquece este parlamento. 

É por isso que quero, mais uma vez, conclamar os meus pares para 
que colaborem mais para que as matérias oriundas dos Deputados 
possam vir a Plenário para serem discutidas com a sociedade. Há, por 
exemplo, um projeto meu criando a Ouvidoria da Licitação. Por que 
tive a intuição de fazer esse projeto? Porque, no início do Governo 
Itamar Franco, houve avalanche de notícias, todas elas sobre as 
licitações. Foi por isso que apresentei um projeto e acredito que, se 
tivermos mecanismo para acompanharmos as licitações e aquelas 
matérias que dispensem licitação, tenho certeza de que diminuiremos 
a possibilidade de fraude, de qualquer tipo de deturpação. 

Portanto, é contribuição nossa, que não resolverá o problema da 
corrupção, mas criará maiores dificuldades àquelas pessoas que 
quiserem forjar processo licitatório. Essa é matéria que peguei 
aleatoriamente neste Plenário. 

Temos presente o Deputado Marco Régis. Ao vê-lo, lembrei-me de 
três projetos que apresentei nesta Casa e que citarei também como 
exemplos. Tenho duas hérnias de disco. Quem tem problema de 
coluna sabe o que são as dores. Apesar de ter duas hérnias de disco, 
ilustre Deputado Marco Régis, graças a Deus, consigo praticar meu 
esporte preferido, o tênis . Através da acupuntura, consegui dar um 
basta às minhas dores e, às 6 horas da manhã, praticar meu esporte 
preferido. Ao ser curado, imaginei: por que não dar a toda a população 
acesso à acupuntura? Pude pagar um acupunturista, mas e o cidadão 
comum que sofre com determinadas dores que a chamada medicina 
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tradicional não resolve? Por que não podemos ter o serviço de 
acupuntura nos hospitais públicos? Com esse objetivo, apresentei três 
projetos nesta Casa. O primeiro deles, instituindo o Dia do 
Acupunturista. Pasmem os senhores, mas esse projeto foi derrotado! 
Temos o Dia da Cachaça. Estou dando o exemplo da cachaça porque 
Minas Gerais hoje se esmera como grande produtora de cachaça, 
uma das bebidas destiladas mais vendidas no mundo. Temos orgulho 
da cachaça mineira. Temos o Pró-Cachaça, temos o Dia da Cachaça 
e não podemos ter o Dia do Acupunturista. Como diria na minha terra: 
tem base? O que acontece nesta Casa é um absurdo. Temos de 
privilegiar as iniciativas dos nobres pares, para que venham a Plenário 
e sejam discutidas democraticamente. 

Outro projeto cria o Conselho Estadual de Acupuntura. Temos de ter 
um órgão que possa acompanhar o acupunturista. Temos médicos 
que cometem erros e são julgados pelo Conselho de Medicina; então, 
temos de ter um órgão fiscalizador dos acupunturistas, que os julgue 
se necessário. Graças a Deus, esse projeto prosperou. 

O projeto mais importante é o que possibilita a acupuntura nos 
serviços públicos de saúde, mas está encravado na Comissão de 
Constituição e Justiça. Pude pagar um acupunturista e resolvi meu 
problema de fortes dores na coluna, de que sofria há mais de 12 anos. 
Um renomado médico chegou a aconselhar-me a mudança de 
atividade esportiva e uma cirurgia, mas, graças a Deus, achei a 
acupuntura e resolvi meu problema, podendo praticar meu esporte 
sem problema. Gostaria que o cidadão comum, o trabalhador, as 
pessoas idosas que sofrem com problemas crônicos que a nossa 
chamada medicina tradicional não consegue resolver tivessem, da 
mesma forma, acesso à acupuntura. Não estou induzindo pessoas a 
praticarem a acupuntura. Essa é uma questão que não será discutida 
por nós. Desejo que os hospitais públicos possibilitem às pessoas 
comuns o acesso a essa importante medicina chinesa, uma medicina 
milenar que, sem dúvida alguma, precisa ser mais difundida e 
conhecida pelo povo mineiro. Sou um intransigente defensor de que 
tenhamos essa clínica nos hospitais públicos do nosso Estado. 

Sr. Presidente, quero dar as boas-vindas aos companheiros 
Deputados que retornam do recesso. Estamos num processo eleitoral , 
e conheço cada um dos Deputados desta Casa, com base 



parlamentar nos mais diversos e longínquos municípios mineiros, 
lembrando que são 853. 

Reafirmamos nossa alegria de retornar a este Plenário e apelamos 
para que possamos trazer à discussão, com profundidade, os mais 
diversos projetos que estão nas comissões e no Plenário, tão 
importantes para a população mineira. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público, telespectadores, cidadãos de Nanuque que estão em luta 
intensa pela moralidade, estamos retornando deste recesso, em que 
tanto trabalhamos em nossas bases, conhecendo melhor os cidadãos, 
bravos guerreiros, e seus problemas, como abuso de autoridade, 
distorção da administração pública, miséria, fome, mau gerenciamento 
do dinheiro público, etc. 

Por outro lado, encontramos também experiências positivas e 
construtivas, que nos trazem alegria e orgulho por estar convivendo 
com mineiros que, apesar de sua simplicidade e singeleza, trazem-
nos exemplos de vida, coragem e dignidade na luta pela 
sobrevivência. 

Como Vice-Presidente da Comissão do Trabalho, fui chamado a 
Nanuque para conhecer os problemas dos seus servidores públicos. 
Encontrei valorosos Vereadores que instauraram três CPis, que 
tornaram evidentes algumas irregularidades. Os servidores, há mais 
de 7 anos, não têm recomposição salarial , apesar da inflação 
embutida que o Governo insiste em negar, mas que vem corroendo 
nossos salários. Além disso, apesar do desconto em folha, não há 
recolhimento dos recursos para o Fundo Previdenciário do Servidor, o 
que é indício grave de apropriação indébita, porque os recursos que 
estão indo para o Tesouro Municipal não são da Prefeitura, mas dos 
próprios servidores. 

Assistimos também a um debate em que a relatora de uma CPI 
afirmou que a contribuição sindical descontada em folha não é 
repassada ao sindicato. Isso é muito grave e é também indício de 
apropriação indébita de recursos dos trabalhadores, os quais 
deveriam ser destinados a um órgão tão importante na defesa dos 
servidores públicos municipais. 
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No entanto, segundo o Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos de Nanuque e levantamentos realizados pelas CPis lá 
instaladas, a Prefeitura não está transferindo esses recursos para o 
Sindicato dos Servidores Públicos. Há indícios de apropriação 
indébita, o que é muito grave. Se isso for constatado, poderá causar 
sérios problemas para o Prefeito Municipal. 

Outras denúncias de corrupção e de compra de máquinas, realizada 
em nome de terceiros com recursos da Prefeitura, estão contidas 
nessa CPI. Na condição de Vice-Presidente da Comissão do 
Trabalho, fui chamado para ouvir os servidores. Estive lá como 
ouvinte e como parceiro daqueles cidadãos e lhes ofereci a mão, a fim 
de que tenham um melhor desfecho para esse processo. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte, nobre 
Deputado Edson Rezende. Solidarizo-me com V. Exa. e com os 
funcionários públicos de Nanuque. Se realmente estão ocorrendo 
essas faltas graves da Assembléia Legislativa, como vou relatar, 
temos de defender o interesse do povo de Nanuque e de nos unir no 
combate a essas situações irregulares. Não permitimos que se faça 
isso com o povo e com os funcionários . Estão ocorrendo essas 
situações, e V. Exa. relatou-nos uma terceira, contra a qual temos de 
nos posicionar. Fui Prefeito de Curvelo, de 1989 a 1992, e não 
aceitava que se descontasse do servidor um valor sem que lhe fosse 
destinado, seja por meio do seu órgão de previdência, seja pelos 
sindicatos. 

V. Exa. está de parabéns. É preciso que aconteça o que estamos 
vendo. O povo tem a força. Estamos aqui porque fomos eleitos pelo 
povo. Muitos querem, e poucos são escolhidos. Primeiro, Deus 
escolhe, depois, o povo, que tem de denunciar e de trazer ao nosso 
conhecimento essas ocorrências. É nossa obrigação defendê-lo, como 
V. Exa. está fazendo, com muita razão. Estamos prontos para apoiá-lo 
no que precisar. Não podemos mais aceitar essas condições de 
corrupção e de imoralidade no serviço público, não apenas de 
Nanuque, mas de qualquer cidade do País. Obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigado, Deputado Doutor 
Viana. 

Deixou-me estupefato o relato feito na Câmara Muncipal, motivo de 
revolta não apenas para os Vereadores, mas também para a 
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população. Após o processo de investigação e conclusão da CPI e 
da aprovação dos três relatórios, o Prefeito de Nanuque recebeu , no 
final do mês, a Medalha do Mérito Legislativo, ou seja, de Honra ao 
Mérito desta Casa. Isso aconteceu durante um processo que poderia 
ser incriminatório e após o término de uma CPI que apontava indícios 
de irregularidades. Isso me deixou constrangido e sem resposta diante 
dos questionamentos a mim dirigidos pelo povo e Vereadores. 

Esta Casa tem de tomar cuidado. Se há processo em andamento, 
não há por que oferecer Medalha de Honra ao Mérito. Primeiro temos 
de esperar o término do processo. E o pior é que terminou naquela 
Casa, pelo menos, e levou a indícios de corrupção do Prefeito. Não 
fica bem oferecer Medalha de Honra ao Mérito Legislativo para quem 
tem sobre a cabeça uma grande interrogação, pois não sabemos se 
há ou não corrupção, se há ou não apropriação indébita feita pelo 
Prefeito de Nanuque. Trago aqui os meus protestos, em nome 
daquela comunidade. 

Hoje o povo de Nanuque e a CPI que aprovou esses três relatórios 
irão ao Ministério Público apresentá-los. Não poderemos acompanhá-
los, porque temos outros trabalhos e compromissos aqui, mas 
acompanharemos, "pari passu", todo o processo. O povo de Nanuque 
está aqui representado pelas valorosas Vereadoras, que tivemos 
muito orgulho de conhecer, e pelos valorosos cidadãos que estavam 
presentes naquela Câmara e que, apesar de toda a pressão política 
para não irem àquela audiência, tiveram coragem e foram . 

Como Vice-Presidente da Comissão do Trabalho e membro da 
Comissão de Direitos Humanos, entregaremos ao Deputado João 
Leite, aqui presente - valoroso companheiro da Comissão de Direitos 
Humanos -, na próxima reunião, o relatório que me foi entregue na 
última reunião feita em Nanuque, a fim de que façamos uma 
avaliação. 

A Comissão de Direitos Humanos foi para nós grande aprendizado. 
Ela estará acompanhando essa questão como sempre fez, porque, 
onde há abuso de autoridade, abuso de poder, distorção, extorsão ou 
corrupção, a Comissão de Direitos Humanos nunca deixou de estar 
presente e de ficar ao lado daqueles que lutam por justiça. E é por 
justiça que receberá, na reunião da próxima quarta-feira, esse 
relatório e posicionar-se-á, a fim de que o Ministério Público faça 
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detida análise de todo o material entregue pelos Vereadores de 
Nanuque e pela comissão que os acompanha. 

Depois de Nanuque, passei por outros lugares e falei sobre o valor 
desse movimento no Norte de Minas. Nós. aqui do Sul, aprendemos 
muito com o valor que deram à fiscalização e com a coragem que 
tiveram para enfrentar esses problemas. porque é isso que temos de 
fazer no exercício de nossos direitos como parlamentares. Parabéns. 
Estaremos juntos em toda essa luta junto ao Ministério Público e em 
outras instâncias, no que se fizer necessário. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Deputado Ivo José, 

visitantes, imprensa, é com muito otimismo que reabrimos a última 
parte da 48 Sessão Legislativa desta 148 Legislatura da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Daqui para a frente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, nós, Deputados, estaremos na reta final deste 
período legislativo submetendo-nos ao veredicto popular, pois muitos 
concorreremos à reeleição nesta Casa ou à eleição para outros 
cargos eletivos. 

Sr. Presidente, apesar do pouco que andamos no período do 
recesso, ficamos seriamente preocupados com as eleições que se 
avizinham. A política brasileira está prostituída. Não temos mais a 
busca e o exercício de valores cristãos, de valores ideológicos, de 
valores políticos. Está. sim, a política brasileira num verdadeiro campo 
mercantil. É lamentável, Sr. Presidente, o que encontramos por esse 
interior afora. Parcela significativa de Vereadores e Prefeitos estão 
com a goela aberta e escancarada, em busca de engolir as vantagens 
e as seduções que muitos candidatos lhes oferecem. E o jogo é de 
lado a lado. Há candidatos a Deputado e Deputados no exercício do 
mandato que são carregadores da mala preta, oferecendo dinheiro 
para receber apoio nas eleições. 

Por outro lado, muito piores são aqueles Prefeitos e Vereadores 
que, ao invés de se dignarem a ter uma posição política, estão no 
interior tentando vender por preço alto seus votos. A cada dia, fico 
mais desiludido com a chamada política de altruísmo e com a 
democracia, porque esta é de conveniência, como já falei outras 



vezes desta tribuna. Para mim, a democracia serve a quem está no 
poder e quer expressar o seu poderio. 
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Já dissemos aqui que os Estados Unidos alardeavam ser o país 
mais livre e democrático do mundo. Mas, com o ataque que 
sofreram... Não digo ataque terrorista, porque terrorismo é um 
julgamento subjetivo. A própria rede de tevê britânica BBC proibiu 
seus repórteres e apresentadores de se referirem ao 11 de setembro 
de 2001 como atentado terrorista. Já expressei da tribuna desta Casa 
- e, agora, a BBC também expressou - que terrorismo é um 
julgamento subjetivo. O 11 de setembro de 2001 , para mim, foi um ato 
de guerrilha. Como podem os marginalizados, os excluídos, os 
submetidos à pressão dos Estados Unidos ousar enfrentar aquele 
país poderoso, de peito aberto, com suas armas inferiores? Não há 
outra maneira para combater um monstro a não ser atacá-lo, lutar com 
faca e tiro, e até com "terrorismo". Já disse isso aqui uma vez. Vejo 
fortalecida a minha posição nesta Casa, combatendo esse monstro 
chamado Estados Unidos da América. 

O "Estado de Minas" de 21 de junho passado trouxe uma matéria 
sobre o Arcebispo Bernard Law, da Igreja Católica de Boston. Ele 
escreveu uma carta ao Presidente Bush, questionando o 
comportamento dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos são 
alvo de atentado em todo o mundo? Por que são odiados por todo o 
mundo? Eles semearam o vento e estão colhendo a tempestade, 
semearam ódio e estão colhendo aquilo que pregaram. Gostaria de ler 
alguns trechos da carta, que começa assim: 

"Sr. Presidente, conte a verdade ao povo sobre terrorismo. Se as 
ilusões acerca do terrorismo não forem desfeitas, a ameaça 
continuará até nos destruir completamente. A verdade é que nenhuma 
das nossas muitas armas nucleares pode nos proteger dessas 
ameaças. Nenhum sistema "Guerra nas Estrelas", não importa quão 
tecnicamente avançado seja, nem quantos trilhões de dólares sejam 
despejados nele, poderá nos proteger de arma nuclear trazida num 
barco, avião ou carro alugado. Nenhuma arma sequer do nosso vasto 
arsenal, nem um centavo sequer dos US$270 bilhões gastos por ano 
no chamado sistema de defesa pode evitar uma bomba terrorista. Isso 
é um fato militar''. 

Lerei outros trechos interessantes da carta: 
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"Que absurdo, Sr. Presidente. Somos alvo dos terroristas porque 

na maior parte do mundo o nosso Governo defendeu a ditadura, a 
escravidão e a exploração humana. Somos alvo dos terroristas porque 
somos odiados. E somos odiados porque o nosso Governo fez coisas 
odiosas. Em quantos países agentes do nosso Governo depuseram 
líderes eleitos pelos seus povos, substituindo-os por militares 
ditadores, marionetes desejosas de vender o seu próprio povo a 
corporações americanas multinacionais? 

Fizemos isso no Irã, quando os marines e a CIA depuseram 
Mossadegh, porque havia a intenção de nacionalizar a indústria do 
petróleo. Substituímo-lo pelo Xá Reza Pahlevi, armamos, treinamos e 
pagamos a sua odiada guarda nacional, Savak, que escravizou e 
brutalizou o povo iraniano para proteger o interesse financeiro das 
nossas companhias de petróleo. Depois disso, será difícil imaginar 
que existam pessoas no Irã que nos odeiem? 

Fizemos isso no Chile, no Vietnam. Mais recentemente , tentamos 
fazê-lo no lraque. E, é claro, quantas vezes na Nicarágua e em outras 
repúblicas da América Latina? 

Uma vez atrás da outra tentamos destituir líderes populares que 
desejavam que as riquezas da sua terra fossem repartidas pelo povo 
que as gerou. Substituímo-los por tiranos assassinos que venderiam o 
seu próprio povo para que, mediante o pagamento de vultosas 
quantias para engordar as suas contas particulares, a riqueza da sua 
própria terra pudesse ser tomada por similares à Domino Sugar, à 
United Fruit Company, à Folgers e por aí adiante. 

De país em país, o nosso Governo obstruiu a democracia, sufocou a 
liberdade e pisou nos direitos humanos. É por isso que somos odiados 
ao redor do mundo. E é por isso que somos alvo dos terroristas. 

O povo do Canadá desfruta da democracia, da liberdade e dos 
direitos humanos, assim como o da Noruega e o da Suécia. Ouviu 
falar de embaixadas canadenses, norueguesas ou suecas sendo 
bombardeadas? Não somos odiados porque praticamos a 
democracia, a liberdade e os direitos humanos. Somos odiados 
porque o nosso Governo nega essas coisas aos povos dos países do 
Terceiro Mundo, cujos recursos são cobiçados pelas nossas 
corporações multinacionais. 

Esse ódio que semeamos virou-se contra nós para nos assombrar 
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na forma de terrorismo e, no futuro, terrorismo nuclear. Uma vez dita 
a verdade sobre o porquê de a ameaça existir e ter sido entendida, a 
solução se torna óbvia. Precisamos mudar as nossas práticas. 
Livrarmo-nos das nossas armas nucleares, unilateralmente, se 
necessário, melhorará nossa segurança. Alterar drasticamente a 
nossa política externa irá assegurá-la. Em vez de enviar os nossos 
filhos e filhas ao redor do mundo para matar árabes, para que 
possamos ter o petróleo que existe sob as suas areias, deveríamos 
mandá-los para reconstruir as suas infra-estruturas, fornecer água 
limpa e alimentar crianças famintas . 

Em vez de continuar a matar milhares de crianças iraquianas todos 
os dias, com as nossas sanções econômicas, deveríamos ajudar os 
iraquianos a reconstruir suas estações elétricas, as suas estações de 
tratamento de água, os seus hospitais e todas as outras coisas que 
destruímos e que os impedimos de reconstruir com as nossas 
sanções econômicas. 

Em vez de treinar terroristas e esquadrões da morte, deveríamos 
fechar a Escola das Américas. Em vez de sustentar a revolta, a 
desestabilização, o assassínio e o terror em redor do mundo, 
deveríamos abolir a CIA e dar o dinheiro gasto por ela a agências de 
assistência. 

Resumindo, deveríamos ser bons em vez de maus. Quem iria tentar 
deter-nos? Quem iria odiar-nos? Quem iria nos querer bombardear? 

Essa é a verdade, Sr. Presidente George Bush. É isso que o povo 
americano precisa ouvir. 

Bernard Law, Arcebispo de Boston". 
Esse texto, deveras contundente, tratado por um religioso 

americano, dá mostras daquilo que temos exposto aqui, na 
Assembléia Legislativa. Não sou um antiamericano odiento nem sou 
um defensor de perda de vidas humanas. No entanto, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, quando defendo atos mais duros contra os Estados 
Unidos, temos de assim fazê-lo porque não podemos ficar 
eternamente sob as botas desse império, sob a tutela desse império. 
O Brasil , particularmente sob o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
é um país submisso que tergiversou com os Estados Unidos da 
América. Portanto, estamos aqui pregando mudanças. 

Gostaria de abordar outro tema, um artigo que foi publicado pelo 



52 
semanário "Edição do Brasil" no 1.031 . Apenas um jornal semanário, 
muito bem dirigido pelo jornalista Eujácio Antônio Silva e pelo seu 
Diretor-Editor Artur Luís Ferreira, publicou a denúncia de um jornalista 
cujo pseudônimo é Bruno César - não vou revelar o seu nome -, 
denunciando a fusão da CSN com a multinacional anglo-holandesa 
Corus, na verdade, um crime contra a pátria brasileira. 

O testa-de-ferro do capitalismo internacional, que sempre denunciei 
desta tribuna, Sr. Benjamin Steinbruch, arrematou a CSN e a 
Companhia Vale do Rio Doce. Eu esperava que, um dia, ele fosse 
fazer isso que está fazendo: entregar o que foi arrematado, mas 
construído com o suor do povo brasileiro, por mecanismos escusos, 
por manobras trapaceiras ao capital internacional. 

Estamos nos referindo à fusão e à posterior entrega do minério de 
ferro do mais puro teor de hematita, da Mina do Porto de Pedra, de 
Congonhas do Campo. Com a fusão entre o grupo Corus e a CSN, 
essa mina vai ser levada para o exterior. O cínico Sr. Steinbruch disse 
que isso vai aumentar as nossas exportações. Sim, vai aumentar as 
nossas exportações, mas também vai roubar do povo brasileiro o que 
tem de mais precioso, porque, na verdade, não vão pagar o que se 
deveria pelas exportações: vão levar o minério para ser manufaturado 
no exterior, e ele voltará a preço de ouro. 

Parabéns ao jornal "Edição do Brasil" . Enquanto a grande imprensa 
brasileira escondeu e dissimulou essa negociata internacional, um 
jornal semanário modesto fez a denúncia. Muito obrigado, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Ivo José, 

colegas Deputados, fiz questão de usar a tribuna agora, no início 
deste segundo semestre, para, neste pouco tempo, apenas iniciar a 
abordagem de um tema que, certamente, terá de ser rediscutido: o 
agravamento da crise econômica no Brasil. 

Assistimos, durante cerca de dois meses e meio, ao anúncio de uma 
farsa , com a qual procuraram motivar o povo brasileiro a, mais uma 
vez, ter medo de mudanças. Começaram a dizer que o Brasil poderia 
viver e estaria vivendo um período de crise econômica porque se 
informava, nas pesquisas eleitorais - e vivemos um ano eleitoral 
importante -, o crescimento da candidatura de Lula, que é certamente 
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a esperança de mudança e aquela capaz de fazer com que elas 
ocorram no Brasil. 

Com o crescimento da candidatura de Lula, iniciou-se, em setores 
da classe dominante, em segmentos conservadores do País e em 
muitos setores da mídia, uma campanha mentirosa, hoje 
desmascarada, que indicava que o crescimento da candidatura de 
Lula era responsável pela subida do dólar, pela queda da Bolsa e 
assim por diante, tentando-se esconder o real motivo da crise 
econômica. 

Fiz um pronunciamento acerca desse assunto e denunciei, já 
naquela época, essa mentira. E hoje o Brasil encontra-se à beira de 
uma crise muito profunda. O dólar fechou ontem a R$3,47. Já dizia o 
Macaco Simão, na "Folha de S. Paulo", que o dólar é tri , partindo para 
o tetra, e, nesse ritmo, corremos o risco de ir rapidamente para o 
penta. 

O fato é que essa crise econômica é resultado de um modelo 
econômico implantado mundialmente, que o Governo Fernando 
Henrique seguiu cegamente, de acordo com o que mandavam e 
mandam fazer o FMI e o capital financeiro internacional. Hoje o motivo 
da crise econômica é claro, tanto que não apenas a Argentina, mas o 
Uruguai, o Brasil e os países da América Latina mergulham em uma 
crise econômica profunda, fruto de um modelo econômico que precisa 
ser modificado. 

Não terei tempo de abordar a questão da necessidade dessas 
transformações, mas teremos de travar esse debate político aqui, 
mesmo porque aqueles que são partidários das candidaturas que 
giram em torno desse modelo econômico, notadamente a de José 
Serra, do PSDB, que é o candidato oficial do Fernando Henrique 
Cardoso, certamente sabem que são candidatos que darão 
continuidade a esse modelo econômico e a essa crise. 

E essa discussão terá de ser efetuada, a fim de que o povo 
brasileiro possa ter um voto consciente, saber as origens da crise e 
optar, também de forma consciente, pelas mudanças econômicas que 
devem ser feitas, e não mais acreditar nas lorotas que tentam 
transformar o processo eleitoral em um grande pavor para se tentar 
evitar aquilo que o povo brasileiro espera há muito tempo: uma 
mudança profunda nos rumos da economia, da política e das 



questões sociais no Brasil. 
Quis ocupar este tempo exatamente para cobrar daqueles setores 

que , durante dois meses e meio, diziam ser a crise econômica fruto do 
crescimento da candidatura do Lula a mentira que colocaram, bem 
como para alertar o povo mineiro de que a mudança é a única arma 
para evitar o aprofundamento da crise econômica e social no Brasil. 
Muito obrigado. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotado o prazo destinado 
a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que as prestações de contas do 

Tribunal de Contas do Estado relativas aos exercícios de 2000 e 2001 
foram publicadas em essencialidades no "Diário do Legislativo" do dia 
13 de julho e distribuídas, em avulso, aos Deputados no dia 30 de 
julho. A Presidência informa, ainda, que o prazo de dez dias para 
requerimento de informações ao Tribunal de Contas será contado a 
partir de hoje, dia 1°, encerrando-se na segunda-feira, dia 12/8/2002. 

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

do inciso XXI do art . 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a 
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Alberto 
Pinto Coelho e outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, Márcio 
Kangussu e outros e Eduardo Brandão e outros, solicitando sejam 
realizadas reumoes espec1a1s destinadas a homenagear, 
respectivamente , a Companhia Vale do Rio Doce, por ocasião da 
comemoração dos seus 60 anos; a Escola Sindical Sete de Outubro, 
pela comemoração dos seus 15 anos de fundação ; o Hospital Felício 
Rocho, pelos seus 50 anos de fundação; e a Igreja Batista Getsêmani; 
e, nos termos do inciso VIl do art. 232. c/c o art . 140, do Regimento 
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Interno, requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, solicitando 
seja o Projeto de Lei no 2.172/2002 encaminhado à comissão seguinte 
a que foi distribufdo, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
quórum para apreciação da matéria constante na pauta e solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada sete Deputados, 

número insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 5, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 189a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1°/7/2002 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa para o primeiro Painel- Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. José Carlos Carvalho - Palavras do Sr. 
Paulo Maciel - Palavras do Sr. Celso Castilho de Souza - Palavras do 
Sr. Paulino Cfcero de Vasconcellos - Palavras do Sr. Raimundo José 
Santos Garrido - Palavras do Deputado Ivo José - Apresentação 
teatral - Composição da Mesa para o 2° Painel - Registro de Presença 
- Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai - Palavras do Sr. Ênio Resende 
de Souza- Palavras do Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva- Palavras 
do Sr. Marcelo de Deus Melo - Palavras da Sra. Patrícia Boson -
Esclarecimentos sobre os Debates- Debates- Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Eduardo Brandão - Fábio Avelar- Geraldo Rezende -
João Paulo - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 8h45min, 

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

Ata 
-O Deputado Fábio Avelar, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Seminário 
Legislativo "Águas de Minas 11". 

Composição da Mesa para o Primeiro Painel 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa 

para o primeiro Painel os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Ministro 
do Meio Ambiente; Paulo Maciel, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte em 
exercício, Fernando Pimentel ; Celso Castilho de Souza, Secretário do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas 
Gerais; Paulino Cícero de Vasconcelos, Secretário da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais; Raimundo 
José Santos Garrido, Secretário Nacional de Recursos Hídricos do 
Ministro do Meio Ambiente; e Deputado Ivo José, Coordenador do 
Movimento Minas em Defesa das Águas. 

Palavras do Sr. Presidente 
A relevância deste seminário se deve, em primeiro lugar, à 

dimensão que os recursos hídricos ganharam nos tempos atuais, 
tornando-se bem natural cada vez mais valioso em todo o planeta. 
Diante de sua distribuição irregular e das necessidades crescentes da 
população mundial , é comum entre os estudiosos do assunto a 
opinião de que a água já se tornou recurso mais estratégico que o 
petróleo. Essa realidade adquire sentido especial quando trazida para 
o âmbito do nosso Estado, considerado a caixa de água do País. 
Como se sabe, com exceção dos rios da Bacia Amazônica, os 
principais cursos de água brasileiros têm suas nascentes em território 
mineiro. 

Infelizmente, assistimos, ano a ano, à degradação dos nossos 
recursos hídricos, em decorrência de fatores como o uso inadequado 
dos solos, nas áreas urbanas e no meio rural , práticas nocivas ao 
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meio ambiente na agropecuana, no garimpo e na mineração. 
ausência de tratamento de efluentes industriais, esgotos e lixo. O lado 
visível dessa degradação são os rios de águas turvas e poluídas, a 
mortandade e a escassez de peixes, a perda de profundidade dos 
leitos e o desaparecimento de muitos cursos de água, especialmente 
nas regiões sujeitas à seca. 

Atenta a esses problemas, a Assembléia de Minas realizou, em 
1993, seu primeiro evento de peso voltado para os recursos hídricos: 
o Seminário Legislativo Águas de Minas. Pioneiro no País pela ampla 
abordagem do tema e grande participação dos setores 
governamentais e da sociedade civil , esse seminário deu origem à 
política de recursos hídricos em vigor no Estado, produzindo também 
subsídios para a atual política nacional de recursos hídricos. 

No ano passado, esta Casa lançou, como um de seus projetos 
prioritários, o Movimento Minas em Defesa das Águas, destinado a 
envolver as instituições públicas e a sociedade civil nas questões 
relativas aos recursos hídricos. 

Orgulhamo-nos em dizer que, integrando-se a outras iniciativas, no 
Estado e no País, esse movimento obteve diversos resultados 
positivos, como a suspensão temporária do processo de privatização 
de Furnas e de divisão da CEMIG, a proposta de emenda à 
Constituição do Estado que estabelece como obrigatória a consulta ao 
povo mineiro antes de se tomarem decisões sobre a privatização da 
CEMIG, e a suspensão temporária do projeto de transposição das 
águas do rio São Francisco. 

Ressalte-se, a esse respeito , a firme atuação da Comissão 
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE São Francisco -, 
composta por Deputados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e 
Alagoas, que desde o início se opôs à transposição como obra 
emergencial, defendendo, como premissa para ser realizada, que se 
promovesse rigoroso estudo de seus impactos ambientais, assim 
como um programa de revitalização da bacia hidrográfica em questão. 

Como membro dessa Comissão e na condição de "barranqueiro", já 
que nasci, criei-me e passei grande parte de minha vida em cidades 
ribeirinhas ao São Francisco, especialmente Várzea da Palma e 
Pirapora, este é um assunto que me sensibiliza particularmente e que 
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tem me levado a lutar permanentemente por essa causa. 

Nesse sentido, peço permissão para citar, como resultantes de 
projetos de empenho pessoal , a Lei n° 10.629, que estabelece como 
rios de preservação permanente os cursos de água com 
características excepcionais de beleza, valores ecológicos, históricos 
ou turísticos; e a Lei n° 14.007, que declara como patrimônio cultural , 
paisagístico e turístico do Estado o trecho do rio São Francisco que 
banha o território mineiro, de sua nascente até a divisa com a Bahia. 

Passados quase dez anos do Seminário Águas de Minas, em 1993, 
o evento que agora realizamos tem o propósito de discutir a situação 
das bacias hidrográficas do Estado, tendo como referência as políticas 
públicas relativas ao assunto e as dificuldades para implementá-las. 

Podemos dizer que este encontro visa, de forma democrática e 
participativa, passar a limpo os programas e projetos em andamento 
na área dos recursos hídricos. 

Em outras palavras: visa analisar o que está e o que não está 
funcionando nesses programas e projetos; quais os seus resultados 
práticos; o que se pode fazer para alcançar os objetivos propostos, 
diante da realidade atual. 

Ao final , teremos um documento, com propostas levantadas e 
debatidas em 17 cidades, localizadas nas principais bacias 
hidrográficas do Estado, que subsidiará os Poderes Legislativo e 
Executivo, nos âmbitos estadual e federal, em projetos e ações 
destinadas a preservar e melhorar a qualidade e a quantidade dos 
recursos hídricos. 

Destaque-se que a etapa de interiorização do Seminário, constituída 
pelos 17 encontros regionais, no decorrer dos meses de abril , maio e 
junho, foi fundamental para a discussão e o enriquecimento das 
propostas apresentadas inicialmente pelas Comissões Técnicas 
I nte ri nstitucionais. 

É de grande significação, portanto, a presença, neste evento, dos 
1 02 delegados eleitos nas reuniões regionais , representantes dos 
órgãos públicos, dos usuários das águas e da sociedade civil , para a 
fundamentação dos debates e o aprimoramento do documento final. 

Estamos certos de que, com esta iniciativa, estamos contribuindo 
para que o Estado avance na implantação de sua política de recursos 
hídricos, por meio da qual teremos condições reais de combater os 



desmatamentos indiscriminados, a destruição dos solos, o 
assoreamento e a poluição dos rios. 
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Agradecemos a presença das autoridades, expositores, debatedores 
e demais participantes deste encontro, e a todas as pessoas e 
instituições que, na Capital e em cidades de todo o interior, 
colaboraram para sua realização. 

Palavras do Sr. José Carlos Carvalho 
Exmo. Deputado Wanderley Ávila, Exmo. Deputado Ivo José, Exmo. 

Secretário Celso Castilho, Exmo. Secretário Paulino Cícero de 
Vasconcellos, Exmo. Secretário Paulo Maciel, senhores e senhoras, 
participantes deste Seminário que a Assembléia Legislativa, mais uma 
vez, realiza para o debate democrático, livre e aberto sobre a 
problemática dos recursos hídricos do Estado, antes de tecer 
comentários a respeito deste Seminário, mencionarei o esforço que 
esta Casa, ao longo dos anos, tem realizado para dotar o Estado de 
aparato legal correspondente à magnitude dos principais problemas 
ambientais que afligem o nosso Estado. É muito bom poder registrar o 
esforço do parlamento com relação à legislação e às políticas públicas 
de meio ambiente do nosso Estado. Quero dar o testemunho de que, 
desde o advento da Constituição de 1988, que estabeleceu a 
competência concorrente no âmbito das políticas ambientais, o 
Estado, por meio da Assembléia Legislativa, foi da Federação o que 
mais soube utilizar o princípio constitucional da competência para 
legislar concorrentemente com a União em matérias relacionadas à 
proteção do meio ambiente. 

Isso significa toda a legislação de recursos hídricos que, mais uma 
vez, estaremos debatendo aqui por toda a semana. 

O Estado de Minas já teve oportunidade de votar, nesta Casa, duas 
leis de gerenciamento de recursos hídricos. Uma é anterior à 
legislação federal ; a outra já foi adaptada ao novo comando da 
legislação federal , que surgiu com a Lei Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. Votamos também uma legislação estadual de 
controle de agrotóxicos, uma lei de política florestal , que foi a primeira 
legislação florestal estadual votada no País, uma lei de pesca, além 
de outras importantes normas legais que passaram pelo crivo desta 
Casa e dão a Minas, seguramente, no campo político institucional, a 
vanguarda da implementação e da formulação das políticas públicas 
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de meio ambiente no nosso País. 

Com relação especificamente ao tema que nos reúne nesta manhã e 
que manterá os participantes deste evento por três dias, gostaríamos 
de destacar a importância deste evento e, sobretudo, a importância do 
debate sobre recursos hídricos num Estado onde esses recursos têm 
papel estratégico. Minas Gerais, pelas suas peculiaridades 
geográficas e pelo seu relevo, é, sem dúvida nenhuma, um dos mais 
importantes Estados brasileiros no que diz respeito à gestão das 
águas. Se excluirmos da hidrografia brasileira a bacia Amazônica, 
todos os outros principais rios brasileiros têm a ver com Minas Gerais: 
a bacia do São Francisco nasce em Minas, a bacia do Paraná 
formada pelo Grande e pelo Parnaíba nasce em Minas, a bacia do rio 
Doce nasce em Minas, os principais afluentes do rio Paraíba do Sul, o 
Paraibuna, o Pomba e o Muriaé nascem em Minas, o rio 
Jequitinhonha nasce em Minas. enfim uma série importante de bacias 
hidrográficas fundamentais para o desenvolvimento do Centro-Sul 
brasileiro, do Sudeste e do Nordeste têm a ver com o nosso Estado. 
Por isso, além da importância geopolítica que essas bacias 
representam para o País, isso também aumenta a responsabilidade 
de Minas Gerais como Estado depositário de importantes recursos 
hídricos que servem ao desenvolvimento do Estado e interessam 
diretamente a outros Estados da Federação que estão, em razão do 
nosso relevo , a jusante das nascentes desses rios no Estado de 
Minas Gerais. 

No âmbito federal , nesses últimos oito anos, desde o advento da 
Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 
celebramos no Rio em 1992, tivemos também um avanço 
extraordinário, particularmente com a gestão dos recursos hídricos. O 
País ganhou a Lei Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
reconhecidamente hoje uma lei extremamente avançada, não apenas 
pelo seu conteúdo técnico e programático, mas também em razão do 
seu arranjo institucional e da sua dimensão política, ao permitir que o 
princípio da gestão colegiada e participativa, que nasceu na gestão 
ambiental brasileira com a Lei Nacional do Meio Ambiente, pudesse 
se consolidar e definitivamente consagrar-se na Lei Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, ao escolher o comitê da bacia 
hidrográfica como o "locus" mais importante para as decisões relativas 
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à gestão dos recursos hídricos do nosso País. Isso consagra um 
modelo novo de gestão do Estado brasileiro, que faz ruptura com o 
modelo clássico de gestão baseado nas decisões monolíticas e 
unilaterais da autoridade pública, para permitir que o processo de 
gestão incorpore também, além dos órgãos públicos, a sociedade civil 
e os usuários dos recursos hídricos, para que, num processo de 
gestão colegiada, a sociedade possa compartilhar com o Estado as 
decisões que dizem respeito diretamente ao aproveitamento dos 
recursos naturais, sobretudo quando consideramos o caráter coletivo 
do uso desses recursos e os direitos difusos que fazem espalhar por 
toda a sociedade e em todos os segmentos, os mais diversos 
interesses da economia e da sociedade civil. 

Também em Minas temos a ativa participação da Assembléia 
Legislativa nos comitês interparlamentares da CIPE- São Francisco e 
da CIPE - Rio Doce. Ainda no campo federal , após o advento da Lei 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, obtivemos do 
Congresso Nacional autorização para a criação da Agência Nacional 
de Águas, que, desde este ano, primeiro do seu funcionamento, vem 
colocando em prática importantes programas para gestão de recursos 
hídricos brasileiros, a organização dos comitês das bacias federais . 
Também criamos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul e 
do Rio Doce. Neste momento, estamos em fase de discussão com a 
sociedade civil e com os usuários do respectivo Governo para a 
implantação do Comitê da Bacia do São Francisco, além de outras 
iniciativas em outras bacias e em outras regiões , visando à criação de 
um arcabouço de gestão dos recursos hídricos com a mais plena 
participação da sociedade brasileira. 

Enfatizo uma vez mais a importância deste evento, desejando que a 
iniciativa da Assembléia Legislativa sirva para avaliação crítica dos 
principais mecanismos de gestão instalados no País, os avanços, 
aquilo que significou modernização da gestão e o que ainda não foi 
feito, identificando as causas que podem seguramente contribuir como 
importante subsídio para a atuação do Governo, seja no âmbito 
federal , seja no de Minas Gerais. O Ministério do Meio Ambiente 
saúda a Assembléia Legislativa e deseja pleno êxito na realização 
deste evento. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Paulo Maciel 
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Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila , Ministro José Carlos 
Carvalho, Deputado Ivo José, Secretário Celso Castilho, Secretário 
Paulino Cícero, demais presentes, meu cumprimento especial aos 
Presidentes de comitês de bacias, Secretários e demais participantes 
de comitês. 

É com muita satisfação que representamos o Prefeito de Belo 
Horizonte, Fernando Pimentel , participando mais uma vez do 
processo democrático que a Assembléia de Minas Gerais tem 
desenvolvido para discutir as questões ambientais em nosso Estado. 

Vejo aqui presentes muitos daqueles que participaram do primeiro 
Águas de Minas, em 1993, que culminou com as Leis n°s 11 .504 e 
13.199, que instituiu a política estadual de gestão de recursos 
hídricos. 

A maneira como Minas Gerais trabalha essa questão é ímpar em 
nosso País. Nenhum outro Estado tem trabalhado de forma tão aberta 
e democrática. Com certeza, é mais difícil , mas serão muito mais 
certos seus resultados, uma vez que, durante meses, por seminários 
regionais, em bacias hidrográficas, foi dada oportunidade ampla a 
todos aqueles que querem participar, dar sugestões, trazer suas 
experiências e também aprender com o processo que está sendo 
efetivado pela Assembléia. 

O Brasil , hoje, certamente, é o País que mais tem avançado na 
questão de recursos hídricos. Temos já 88 comitês de bacias 
legalmente instituídos. Certamente nenhum outro país tem tantos 
comitês de bacias como o Brasil, e ainda são poucos, muitos outros 
estão em desenvolvimento, dada a grandeza e a dimensão territorial 
que temos, a grandeza de nossas águas e a complexidade da gestão 
de nossos recursos hídricos. 

Com certeza, conforme disse o Ministro do Meio Ambiente, José 
Carlos Carvalho, o comitê de bacia é o coração do processo de 
gestão de recursos hídricos. Dai, a necessidade do apoio dos órgãos 
do Governo, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a 
SEMAD, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, para, cada vez mais, fortalecermos os 
comitês de bacia. Essa será a garantia de implementarmos nosso 
sonho de ter um processo de gestão de recursos hídricos 
descentralizado, participativo, em que a sociedade esteja atuante, que 
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Para não me alongar, gostaria de dizer que Belo Horizonte tem 
participado e investido muito nessa questão. Talvez o programa de 
recuperação da bacia da Pampulha seja hoje o maior programa de 
despoluição de bacia, com a participação do Governo Federal , através 
do Ministério do Meio Ambiente, da Agência Nacional de Águas; com 
a participação do Governo do Estado, através da Secretaria de Meio 
Ambiente, da COPASA; e com a participação de toda a sociedade, 
através de um consórcio intermunicipal. Com certeza, hoje um dos 
maiores programas no Brasil de despoluição de bacias, um programa 
prático envolvido com a gestão, com o compromisso do processo 
participativo, é o programa de despoluição da bacia da Pampulha. 

Em nome do Prefeito Pimentel , gostaria de dar as boas-vindas a 
todos vocês e desejar um bom trabalho. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Celso Castilho de Souza 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, Minas e 

recursos hídricos são sinônimos no contexto das regiões extra-
amazônicas. Berço dos principais rios dessas regiões e mesmo dos 
formadores da bacia Platina, nosso Estado tem, ao longo dos anos, 
buscado conciliar seu processo de desenvolvimento e o seu papel 
central na produção e na conservação das águas para o uso dos 
demais Estados da Federação e , por que não dizer?, dos formadores 
de nossos rios da fronteira do Sul do País. 

Essa posição, por vezes esquecida no contexto nacional, necessita 
ser relembrada e dinamizada, tendo em vista os desdobramentos 
possíveis da Lei n° 9.433, de 1997, e da futura organização gerencial 
da questão das águas do Brasil. 

Minas Gerais merece uma releitura de sua realidade e necessidades 
em termos de suas águas, de seus recursos hídricos. Vamos aqui 
fazer uma diferença entre água - elemento central da vida no Planeta, 
que possui um ciclo físico e biológico - e recursos hídricos, a 
introdução das águas no ciclo sociotecnológico. 

Será, portanto, nesse contexto que se dará a gestão das águas: 
tanto nos aspectos quantitativos e qualitativos quanto nas questões 
afetas ao uso socioeconômico. 

Estamos falando de um amplo sistema de gestão das águas como 



valor de existência e valor de uso. Para tanto, nossa organização 
política deve respeitar as diferentes feições do problema. 

6-+ 

Trata-se, em primeira instância, de criar condições de conhecimento, 
organização e disseminação das informações essenciais sobre as 
águas. Isso permitirá, em seqüência, a socialização das informações 
para que se possa atingir o ponto central da administração de 
recursos hídricos, qual seja a gestão participativa. 

Com a estruturação do sistema nacional de recursos hídricos, por 
intermédio da política de recursos hídricos e da criação da Agência 
Nacional de Água, temos, pela primeira vez em muitos anos, 
condições concretas de administrar as bacias de forma compartilhada 
e sistêmica. 

Necessário se fez, portanto, dotar Minas Gerais de condições 
gerenciais, fato que contou e conta com o apoio da Assembléia 
Legislativa na estruturação dos arcabouços legal e político. 

Por iniciativa desta Casa, as audiências em torno da discussão 
sobre as águas de Minas refletem a real preocupação com as 
questões relativas às águas, bem como o estímulo à participação 
permanente da sociedade, que, em muitos casos, de forma 
espontânea, se tem articulado para administrar tão preciosos 
recursos. 

Se, por um lado, a SEMAD e seus organismos associados, sob a 
liderança do IGAM, têm conduzido a Agenda Azul- Gestão das Águas 
em Minas, a sociedade civil organizada, por outro lado, tem se 
manifestado de forma inequívoca na busca de soluções locais, 
tornando mais viva e eficaz a política de recursos hídricos. 

Durante nossa administração, buscamos dotar o Estado com os 
elementos centrais da gestão participativa, quais sejam estruturar e 
apoiar, de forma incontestável, os comitês das bacias. Essas são as 
reais ferramentas que darão consistência ao processo de 
desenvolvimento sustentável das águas. 

Apoiamos igualmente a organização e a estruturação do sistema 
nacional de recursos hídricos, no qual nos inserimos; porém 
aguardamos atentamente os próximos passos em direção à 
descentralização e à gestão participativa. 

Minas, como sempre, está disposta a se articular para permitir a 
administração dos recursos hídricos, mas não abre mão da efetiva 
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construção da cidadania em torno das águas, quer pelo Conselho 
Estadual dos Recursos Hídricos, quer pela estruturação de comitês e 
agências de bacias, quer pela participação de municípios e 
organizações da sociedade civil e, em especial, das ONGs que se 
dedicam a estimular a participação do cidadão nesse patrimônio. 

Embora o Governo tenha investido seqüencialmente na construção 
e na capacitação do sistema estadual de gestão das águas, espera-se 
que tal ação seja correspondida pela efetiva descentralização dos 
recursos a serem arrecadados pelo uso da água. A expectativa é de 
que, em tal situação, o papel de Minas seja devidamente avaliado, 
para que juntos, poder público e sociedade, possamos garantir os 
princípios básicos do desenvolvimento sustentável expressos na 
Agenda 21 e, mais que isso, na vontade do mineiro em sua ação do 
dia-a-dia. 

Para tanto, reafirmamos nossa confiança no permanente apoio e 
vigilância da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos 
Prezados Deputado Wanderley Ávila, José Carlos Carvalho, Celso 

Castilho, Paulo Maciel, Dr. Garrido, Deputado Ivo José, senhoras e 
senhores, aqui do alto lanço meus olhos sobre esse cenário humano 
que me cerca e tenho a convicção de que as águas de Minas estão 
salvas. Numa segunda-feira, às 8h30min, depois dos dois gols do 
Ronaldinho, depois do penta, o Plenário está lotado. São 1.300 
pessoas inscritas. 

Cumprimento a iniciativa da Assembléia Legislativa. Não podem 
imaginar quanto Minas fica a dever à atual legislatura. 

Na Secretaria de Agricultura, pude sentir a força do Legislativo por 
meio de muitas iniciativas concebidas e desenvolvidas em favor da 
agricultura e do meio ambiente. 

A primeira lei interessante que votaram em minha área foi a que 
tornou compulsório o uso do café na alimentação escolar, até como 
forma de assegurar estabilidade para o mercado do produto, do qual 
depende toda a agricultura de Minas Gerais. 

Depois veio a CPI do Leite. Os Deputados debruçaram-se sobre 
toda a cadeia produtiva, desde quando se põe a mão na teta da vaca 
até a gôndola do supermercado. Foram oito meses de trabalho sem 
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medo, identificando responsabilidades, convocando o Ministério 
Público, chamando a imprensa, demonstrando e denunciando à 
sociedade brasileira os fatos e equívocos que representavam a 
falência do produtor de leite no Estado e no País. 

Posteriormente veio o Código Florestal, talvez a área de maior 
conflito em termos de administração estadual. A Assembléia soube 
estabelecer mecanismos entre produtores, empresários, fiscais, 
Governo, e, no final, a nova lei que representa o Código Florestal foi 
sancionada com alguns vetos do Sr. Governador, representando 
consenso de Minas para a preservação do patrimônio florestal. 

O Governo está preocupado em apoiar iniciativas como as deste 
seminário. Espero retomar o trabalho de elaboração dos planos 
diretores para várias bacias hidrográficas do Estado. Graças à ação 
do Ministério do Meio Ambiente, especialmente do Dr. José Carlos 
Carvalho e do Dr. Garrido, assim como da Agência Nacional de 
Águas. os planos diretores de nove bacias hidrográficas, incluindo as 
do São Francisco, do baixo Rio Grande, do Jucuruçu, do São Mateus, 
do Mucuri e do Alcobaça serão retomados. O Ministério do Meio 
Ambiente já aplicou os recursos que eram de sua competência e 
responsabilidade para a elaboração desses planos diretores. Agora, é 
a vez do Estado, vamos investir aproximadamente R$2.000.000,00. 
Esperamos entregar ao Governador Itamar Franco, até novembro 
deste ano, o produto que está nos cobrando. Com isso, teremos nas 
mãos excepcionais instrumentos de planejamento e desenvolvimento 
dos recursos hídricos de Minas Gerais. 

Cumprimento a todos os participantes deste seminário, em especial 
a Assembléia de Minas, e desejo que a partir deste evento nasçam 
novas sugestões para inspirar e ajudar os administradores públicos. 
Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Raimundo José Santos Garrido 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, representando o Deputado 

Antônio Júlio, Presidente desta Casa; José Carlos Carvalho, Ministro 
do Meio Ambiente; Paulino Cícero, Secretário de Agricultura do 
Estado de Minas Gerais; Celso Castilho, Secretário do Meio Ambiente 
do Estado de Minas Gerais; Deputado Ivo José; Paulo Maciel, 
representante do Prefeito de Belo Horizonte; Deputados; dirigentes de 
organizações não governamentais; integrantes dos comitês de bacias 
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hidrográficas e agências de bacias do Estado de Minas Gerais; 
consultores; membros da sociedade civil ; senhoras e senhores, mais 
uma vez, volto a Belo Horizonte, cidade onde tenho muitos amigos 
que trabalham conosco no setor de gestão dos recursos hídricos. Uma 
vez mais, Minas demonstra que, ao desenvolver ações na área das 
políticas públicas, o faz bem-feito, de maneira exemplar para tantas 
outras unidades da Federação e também para o próprio Governo 
Federal. 

Apesar de o primeiro seminário sobre o assunto ter ocorrido em 
1993, hoje o Legislativo mineiro demonstra um papel importante em 
relação a tema tão rico e importante, pelas características do Estado. 
Como enfatizou o Ministro José Carlos Carvalho, Minas é um território 
irradiador de águas das mais importantes bacias hidrográficas do 
País. Não queremos, evidentemente, compará-lo com as vazões do 
rio Amazonas. Mas quero destacar o fato de o Legislativo de Minas 
sempre ter, de forma pioneira, atuado nesse setor, razão de, talvez 
em um caso raro ou único de legislação estadual de origem no 
Legislativo, que vem como resultado do seminário de 1993, ter sido o 
primeiro projeto de lei apresentado por Deputado da Casa, Roberto 
Amaral, que deu um exemplo de como este Legislativo, atuante que é , 
pode dar o seu contributo para o bom gerenciamento hídrico em 
nosso País. 

Isso nos dá expectativa e anseios de que, nas reuniões que 
realizaremos durante este seminário, alcançaremos grande progresso, 
seja no conhecimento dos instrumentos de política do setor no Estado, 
seja no campo institucional, em que já nos preparamos em todo o 
Brasil. Aliás, tem sido recomendação diuturna do Ministro José Carlos 
a implementação dos instrumentos de política e o crescimento do 
setor no campo institucional, com a formação das agências de bacia, 
com a implementação de instrumentos e avanços na outorga e na 
implementação da própria cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos - que, da maneira anunciada, traz o receio de que esteja 
sendo criada mais uma obrigação; mas isso não reflete a realidade, 
porque há quase 20 anos discutimos, no País, esse instrumento de 
grande realce na busca de postura de racionalidade da parte do 
usuário na utilização dos recursos hídricos. Portanto, é na expectativa 
de que os debates travados aqui haverão de produzir resultados que 
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refletirão em avanço na política hídrica do Estado que todos 
consagraremos o nosso tempo às sessões de trabalho deste 
seminário, dando o nosso contributo para que o gerenciamento dos 
recursos hídricos em nosso País e particularmente em Minas Gerais 
dê um passo fundamental na busca da utilização racional e da 
recuperação e da preservação da qualidade de nossas águas. 
Obrigado. 

Palavras do Deputado Ivo José 
Prezado Deputado Wanderley Ávila, Ministro José Carlos Carvalho, 

Secretário Celso Castilho, Secretário Paulino Cícero, Sr. Raimundo 
Garrido, Deputados, Deputadas, amigos integrantes dos comitês de 
bacias hidrográficas e todos os que, na abertura deste seminário, 
demonstram, com sua participação efetiva, disposição e esforço 
especial , que estamos trilhando o caminho da busca das soluções não 
só para aquilo que visualizamos há quase dez anos, como também 
para os desafios que restam (esse esforço pôde ser percebido desde 
a fase preparatória deste seminário), nesta oportunidade, gostaria de 
registrar a satisfação do Governo do Estado e da sociedade civil , na 
preparação e na condução deste seminário, que hoje se concretiza 
como coroamento desse trabalho realizado, nos 17 encontros 
regionais, nas principais bacias hidrográficas do nosso Estado. 

Nestes dez anos, a Assembléia Legislativa vem trabalhando, na 
Comissão do Meio Ambiente e nas Comissões Interestaduais 
Parlamentares de Estudos - CIPES- do São Francisco, do Rio Doce e 
do Paraná, temas como Furnas, CEMIG e COPASA e o apoio e o 
incentivo à formação dos comitês e das agências de bacias. 

Este semmano é oportunidade ímpar para a participação 
democrática de todos os setores e, de modo especial , da sociedade 
civil. Nem sempre a sociedade civil tem oportunidade de participar em 
igualdade de condições com o poder público. É fundamental dar à 
sociedade civil condições de debater e se informar. 

Tanto a legislação estadual quanto a legislação federal determinam 
a paridade. A sociedade civil recebe apoio especial da Assembléia 
Legislativa para ter participação igualitária nos comitês e nas agências 
de bacias. 

Este momento é especial para fazermos um balanço e uma 
avaliação dos desafios que encontraremos na implantação dos 
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comitês e das agências, para que Minas seja referência. 

Agradecemos a todos o esforço, o empenho e a participação efetiva 
neste Seminário Legislativo Águas de Minas 11. Muito obrigado. 

Apresentação Teatral 
O Sr. Presidente - Maria Luíza Marques é do Município de 

Buritizeiro, vizinho de Pirapora, e integra o grupo teatral MDC 
Produções Teatrais. Agora vão entrar neste Plenário os atores Magno, 
Devson e Carlos para a mesma apresentação que fizeram quando de 
nosso encontro em nossa querida cidade de Pirapora. 

- Procede-se à apresentação teatral. 
Composição da Mesa para o 2° Painel 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa 
para o 2° Painel o Exmos. Srs. Mauro da Costa Vai, Presidente do 
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias; Ênio Resende de Souza, 
Coordenador Técnico da Área de Meio Ambiente da EMATER - MG; 
Lázaro Tadeu Ferreira da Silva, representante do Fórum Nacional da 
Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas; Marcelo de 
Deus Melo, engenheiro da Gerência de Planejamento Hidroenergético 
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; Patrícia Boson, 
representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos; e 
Deputado Ivo José, Coordenador do Movimento Minas em Defesa das 
Águas. 

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

Rabelo, Diretor de Projetos Especiais da Secretaria de Turismo, 
representando o Secretário de Turismo, Antônio Henrique Borges; 
Paulo Afonso Romano, Consultor da OEA pelo Ministério do Meio 
Ambiente; Maria de Fátima Chagas Dias Coelho, Secretária Adjunta 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Cairo Manoel de Oliveira, Prefeito de São Roque de 
Minas, nascente dos rios São Francisco e Araguari ; Apolo, 
Coordenador do Projeto Manuelzão; Dalécio Garcia de Oliveira, 
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Pirapora, parceiro 
de primeira hora da Associação Comercial de Minas no trabalho de 
fazer com que o rio São Francisco seja reconhecido como patrimônio 
da humanidade. 

Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai 
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Gostaria de agradecer o trabalho de todos os Presidentes de 

comitês de rios de domínio estadual - são 12 já em atuação - e das 
outras cinco comissões provisórias já institucionalizadas em Minas 
Gerais. Estou aqui representando o conjunto desses comitês, o Fórum 
Mineiro de Comitês de Bacias. 

Didaticamente, sem muito rigor nem purismo técnico, entendemos 
gestão das águas como um processo coletivo, com interlocução e 
negociação permanente entre os agentes sociais, um processo de 
tomada de decisões, em que se exerce a representatividade social. 
Bem ou mal , é ali que se deve exercer a representatividade social. 

Entendemos o gerenciamento como todas as ações que visam à 
obtenção, ao tratamento, à aplicação, ao manuseio e à divulgação de 
informações técnicas e científicas. O gerenciamento é que dá suporte 
à tomada de decisão. Sem gerenciamento, não há gestão das águas. 
Estamos em um contexto muito favorável para se fazer o que 
chamamos de balanço hídrico. 

É muito importante sabermos quais são as demandas por água de 
todos os setores usuários, de toda a sociedade e compararmos com a 
disponibilidade de água que a natureza oferece. Isso é fundamental 
para se fazer gestão, para se tomar decisão. Sem isso, estamos 
brincando de fazer gestão. 

Dois outros aspectos importantes para nós, para consolidação do 
sistema de gestão, são o fortalecimento do órgão gestor estadual, o 
IGAM, e a criação das agências de bacia. 

Acreditamos que através da gestão das águas poderemos mudar a 
gestão da coisa pública. Acho engraçado sempre citarmos "resgate da 
cidadania" como participação da sociedade nas decisões, visando a 
dar legitimidade e transparência. Podemos encarar dessa maneira o 
resgate da cidadania, mas também podemos encarar como "caiu a 
ficha" dos administradores públicos, dos governantes. Não é só o 
resgate da cidadania, é uma questão de estilo. Como aplicar dinheiro 
público com fiscalização direta do cidadão é que acreditamos poder 
mudar a gestão da coisa pública, através da gestão das águas. Isso 
está posto em nossas normas legais. 

A introdução de instrumentos de gestão da cobrança pelo uso só 
pode se dar quando tivermos discussão prévia dos planos de 
investimento: como, quando, onde e por que serão aplicados esses 
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recursos. Não é um IPVA 3 nem uma CPMF 2, não é nada disso. 
Podemos fazer desse jeito. 

Novos paradigmas. Isso é da Igreja Católica, o Governo deveria 
adotar apenas iniciativas que excedessem a capacidade dos 
indivíduos e de suas organizações em grupos privados de agir 
independentemente na contribuição efetiva para o bem-estar e a 
justiça social. É o princípio da subsidiariedade. É muito bom sempre 
ter isso como pano de fundo. 

Algo que todos sabemos é que a gestão dos recursos hídricos deve 
ser descentralizada e contar com a participação do poder público, de 
usuários e das comunidades. Isso está no âmbito das políticas 
estadual e nacional. Como é entendida a participação da sociedade 
nas políticas públicas? 

Conceitos e estilos de entendimento e interpretações. Para o Banco 
Mundial, trata-se de um processo através do qual os agentes 
influenciam e compartilham o controle sobre as iniciativas e o fomento, 
as decisões e os recursos que os afetam. Influenciam e compartilham. 

Já para uma organização canadense de gestão ambiental , há um 
outro estilo, um outro processo, em que o público participa na 
identificação e na solução de problemas, tomando decisões e 
planejando o futuro. Assim se vê a participação da sociedade. É bem 
subjetivo o que é agente ou o que é público. 

Já o Comitê do Texas traz outro estilo: "A meta do processo de 
participação pública é a aceitação dos agentes com relação ao plano 
regional das águas". A relação sujeito-objeto traduz muito bem essa 
definição: um setor fez um plano regional de águas, e a participação 
pública é percebida como aceitação pela maioria do plano desse 
setor. É um estilo diferente, com o qual não concordamos. 

Outro estilo, mais completo, é do Conselho Nacional de Pesquisa 
dos Estados Unidos: "A participação da sociedade é crítica para 
assegurar que toda informação relevante seja incluída e sintetizada 
para considerar os interesses das partes desenvolvidas. Todos os que 
possam ser afetados em situação de risco devem ser suficientemente 
informados e envolvidos e devem participar efetivamente na tomada 
de decisão". O entendimento é um pouco mais completo. Já coloca a 
necessidade da informação. 

Devemos refletir sobre o estilo que adotamos de participação da 
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sociedade. Nossas decisões sabem interpretar valores e 
preferências da sociedade? As decisões técnicas de nossos 
administradores públicos atendem ao princípio da imparcialidade? 
Quais são as causas do generalizado descrédito da sociedade em 
relação às instituições públicas? São as falhas nas instâncias 
decisórias ou o desconhecimento dos problemas ou das relações 
custo-benefício envolvidas? Devemos mudar nossa forma de tomar 
decisão? O que entendemos por participação da sociedade nas 
instâncias e nas políticas públicas? Como deve ser essa participação? 

O Fórum Mineiro entende que essa participação é fundamental , que 
devemos assumir uma postura de fiscalização. O modelo adotado é o 
chamado regulatório. Devemos fiscalizar a função do Estado de 
regulação na gestão das águas. 

Sugestões do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias: devemos 
proporcionar educação e informação para possibilitar maior 
participação social nos comitês; deve haver incorporação dos valores 
sociais dos agentes, do público, de todos, enfim. Sem isso, não 
teremos efetividade na gestão, interlocução nem negociação para a 
redução dos conflitos entre os agentes sociais, que é uma das 
funções do comitê de bacias e é fundamental para um bom resultado, 
nem melhoria nas relações custo-efetividade com o alcance das 
metas negociadas e a redução dos custos sociais. Nossas decisões 
na questão dos recursos hídricos devem considerar todos esses 
aspectos. 

Como é, atualmente, a participação social dos comitês em Minas 
Gerais? No corre-corre cotidiano, alguns não querem participar ou não 
têm tempo para isso, e cidadãos que participam de instâncias 
decisórias são quase sempre os mesmos. Por que um número maior 
de cidadãos não se interessa em participar? Como poderíamos 
estimular essa participação? 

É complicado dizer que os comitês não funcionam. Por que será que 
não funcionam? A nosso ver, as causas são estratégicas. Uma delas 
é a ausência de base técnica para respaldar as decisões. 

O que será feito deve ser de acordo com a norma legal, pelas 
agências de bacias. 

Não há investimentos. Para que os comitês se reúnem? O cidadão 
terá vontade de participar, podendo a reunião de comitê de bacia ser 
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foi implantada. Mas, para implantar cobrança, tem de haver agência. 
Não há cobrança. São necessários planos de investimento para a 
bacia. 

Não há estudos que dêem suporte a esse acordo social que é a 
negociação sobre a gestão das águas. 

O que é preciso? Como fazer os comitês funcionarem como parte 
integrante e essencial do sistema de gestão de recursos hídricos? 

O IGAM e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos têm o 
importante papel de atuar na mediação entre os interesses da 
sociedade explicitados nos comitês e os interesses difusos de grupos 
sociais excluídos, inclusive as futuras gerações. A nosso ver, um 
processo de negociação começa pelo atendimento dos interesses das 
minorias. 

Nossa conclusão é que ao Estado cabe a implantação do sistema de 
gerenciamento de recursos hídricos como um todo. Algumas ações 
ainda estão bastante atrasadas em sua implementação. Acreditamos 
que este é o momento de efetuá-las. Sem sombra de dúvida, temos 
de atuar na outorga e no cadastramento de usuários por bacia 
hidrográfica, com ampla divulgação em toda a mídia, através de ações 
integradas do IGAM e dos comitês de bacia. 

Precisamos inserir esses dados em sistemas de informação, com 
aplicativos e tecnologia comuns por bacia hidrográfica, com um 
sistema centralizado no IGAM e aberto a todos os respectivos comitês 
de bacia. 

Temos de destinar recursos para sustentar o início da implantação, 
para não ficarmos em círculo vicioso: não temos cobrança, não temos 
agência, não temos recursos, não podemos trabalhar. 

Há uma demanda social nos quatro cantos do Estado pela gestão 
dos recursos hídricos, do jeito como está estabelecida e preconizada 
na norma legal. Governantes e administradores públicos têm de 
atender à demanda social. Isso é o Estado. A nosso ver, com 
R$1 0.000.000,00 a R$20.000.000,00, é possível implantar esse 
sistema com outorga e cadastro em todos os comitês de bacias. É 
muito pouco no contexto geral de arrecadação do Estado. Cabe a 
pergunta que é nosso calcanhar-de-aquiles: "quanto temos do fundo 
estadual para a recuperação e a melhoria da qualidade das águas nas 
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bacias hidrográficas?". Onde está o FHIDRO? Por que não usá-lo? 

Desenvolvemos um sistema de participação. Nunca houve tanta 
participação dos segmentos sociais em uma política pública como nos 
últimos anos na gestão das águas. Temos lei, temos instrumentos 
para fazer o sistema avançar. O sistema não avançou mais por causa 
da não-aplicação do FHIDRO. Por que não usá-lo? 

Não poderíamos deixar de suscitar duas questões, recados que a 
sociedade mineira dá. Um Estado que lutou contra a privatização de 
Furnas não pode entregar as suas águas minerais ao capital 
estrangeiro. Devemos fazer uso racional e sustentável dessas águas, 
com a participação dos usuários, da sociedade local e da regional. É 
uma sugestão do Fórum Mineiro de Comitês. 

Para terminar, a ANA deve respeitar os comitês de rios de domínio 
estadual, atuando mais na integração e na articulação entre as 
diversas regiões interestaduais na formação de comitês de rios de 
águas de domínio federal. Esse é um recado muito importante. 
Estamos no momento de formação do comitê do rio São Francisco e 
atravessamos fase muito delicada para a consolidação tanto do 
sistema nacional quanto do sistema estadual de recursos hídricos. E 
essa consolidação depende de ações de integração e articulação por 
parte do órgão gestor federal. Na próxima reunião, na semana que 
vem, vamos dar o nosso recado nesse sentido. O Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos fez uma reunião em caráter excepcional e 
tomou posição muito sábia. Mais uma vez, vai dar exemplo para todo 
o Brasil na gestão das águas. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Ênio Resende de Souza 
Bom-dia. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui e agradecer 

à Assembléia Legislativa a oportunidade de falar em nome da 
EMATER, da Secretaria da Agricultura. 

A breve reflexão que faremos foi discutida com representantes do 
setor agropecuário, como os órgãos da Secretaria de Agricultura, a 
EPAMIG, o IMA, a RURALMINAS, a EMBRAPA, a FAEMG e a 
FETAEMG. 

Nossa exposição pretende trazer à discussão a mensagem de que a 
gestão das águas se dá ao longo de toda a bacia hidrográfica, não 
apenas na calha dos cursos de água, dos corpos de água. 

Assim, nesta figura, destacamos a bacia hidrográfica como unidade 
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de gestão e planejamento. o que, aliás, está na lei, reforçando, 
nesse conceito de bacia, a importância dos recursos naturais dentro 
das bacias e, de forma muito particular, a presença do homem, em 
especial o produtor rural que vive na bacia hidrográfica e dela tira o 
seu sustento. 

Gostaríamos de reforçar, então, a interdependência e a interação 
entre os recursos naturais. A rigor, a água, tanto em quantidade como 
em qualidade, é o resultado da interação dos recursos naturais 
renováveis , das ações antrópicas, das ações econômicas e do clima 
que atua em determinada bacia hidrográfica. Como resultado desses 
fatores, temos água em quantidade e qualidade e , naturalmente, 
muitos problemas advindos da poluição e do mau uso dos recursos 
naturais ao longo da bacia. Assim, é fundamental essa reflexão sobre 
os recursos naturais renováveis, pois, para atuarmos na gestão das 
águas, também teremos de atuar na flora, na fauna, nos solos e nas 
atividades econômicas. 

Nesta foto , vê-se um exemplo de corpo de água e de bacia 
hidrográfica, mostrando que a água é resultado do que ocorre na 
bacia. Esta outra, do encontro das águas dos rios Solimões e Negro, 
na bacia amazônica, também mostra, para nossa reflexão, que a água 
é o resultado do que ocorre em determinada bacia hidrográfica; é o 
reflexo da qualidade ambiental da bacia. Por isso, reforço que a 
gestão das águas deve sair da calha e abranger toda a bacia, isto é os 
demais recursos naturais, e não apenas os hídricos. 

Tentaremos responder a duas questões fundamentais: a primeira 
sobre o porquê do envolvimento do setor agropecuário, sobre qual é a 
importância desse setor na gestão das águas; e a segunda sobre 
como envolver esse setor, como fazer com que o setor agropecuário 
seja mais atuante na gestão das águas. 

Destacamos, então, que o meio rural tem características muito 
pertinentes à questão da gestão das águas. O espaço rural ainda é 
muito mais natural do que o urbano. É ali que se encontram os 
principais ecossistemas naturais. Também com relação à sua 
distribuição geográfica, tem expressão muito maior do que o espaço 
urbano, como pretendemos mostrar na próxima lâmina. Aqui 
destacamos que, quanto ao uso e ocupação das terras em Minas 
Gerais, o espaço rural ocupa aproximadamente 75% do território 
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mineiro, conforme dados do censo agropecuário do IBGE. Então, 
75% da área coletora de chuvas do Estado estão no espaço rural. Ou 
seja, é nessa área que muito se pode fazer para que essa água pluvial 
seja colhida e transformada em infiltração, em abastecimento de 
aqüíferos cereáticos e assim por diante, para melhor gerir os recursos 
hídricos e os naturais. 

Praticamente, 50% do território mineiro é constituído de pastagens, 
que, em grande parte, encontram-se degradadas, com uso precário, 
mas podem ser transformadas em ambiente favorável se existirem 
programas adequados para que a água pluvial que nesse espaço cai 
seja infiltrada e abasteça os aqüíferos freáticos . 

Lembramos a importância do setor rural , que apresenta inúmeros 
ecossistemas naturais, nascentes, matas, florestas. Ecossistemas que 
contribuem para a manutenção dos recursos hídricos e para a sua 
revitalização. Lembramos das nascentes, das veredas, das matas, 
das áreas de recarga de aqüíferos e outros ecossistemas naturais que 
são muito comuns no meio rural. 

O espaço rural apresenta agrossistemas, as lavouras, as pastagens, 
os cafezais , que são sistemas que também possuem grande aptidão 
para a manutenção dos aqüíferos. São sistemas que, de alguma 
forma, contribuem para a infiltração da água e favorecem a 
manutenção dos aqüíferos subterrâneos e a regularização de vazões. 

No que tange à gestão do uso da água, considera-se, como é do 
conhecimento de todos, a agricultura, especialmente a irrigação, como 
o maior consumidor de água. Nesse sentido, muito pode ser feito para 
gerenciar melhor os sistemas de irrigação e proporcionar grande 
economia no consumo de água. O setor agropecuário deve ser 
envolvido para responder satisfatoriamente a uma boa gestão de uso 
da água. 

Talvez o ponto mais forte do setor agropecuário, no meio rural, seja 
a gestão da oferta de água, da quantidade e produção de água. 
Gostaria de destacar que as nossas leis, de forma propícia, criaram 
instrumentos de gestão de uso que conhecemos bem: a cobrança, a 
outorga, o enquadramento e outros. 

Mas praticamente ainda não existem instrumentos adequados de 
gestão de oferta de água. A agricultura, o meio rural, é o setor que 
pode responder satisfatoriamente a essa gestão da oferta, a esse 
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outro lado da equação que não é apenas a gestão do uso, mas da 
oferta. Produzir água, captar água de chuva, favorecer a sua 
infiltração e o abastecimento dos aqüíferos freáticos, favorecendo a 
regularização de vazões. 

Outra pergunta é: como envolver o setor agropecuário? É preciso 
atrair os agricultores, produtores e todos aqueles que os representam 
para a participação democrática. Isso pode se dar através de maior 
descentralização e participação do setor rural nos comitês. 

Sugerimos a organização de subcomitês de bacias, que podem 
apoiar os comitês, que são a instância oficial para a gestão das águas. 

Lembro que há projetos- e cito o Manuelzão, do qual a EMATER é 
parceira -, que adotam subcomitês, comitês locais, e estão tendo 
grande repercussão e participação em Minas Gerais. É um caminho 
que deveria ser seguido também pelos comitês de bacias. A criação 
de subcomitês facilita a presença de pessoas, como, por exemplo, os 
produtores rurais , tão importantes na gestão. 

Aqui vemos uma forma de contemplar esse "slogan" de pensar e 
agir globalmente. Ao trabalharmos com sub-bacias hidrográficas, 
estamos pensando na bacia, mas agindo localmente. 

Outra questão fundamental para o envolvimento do setor 
agropecuário, é a criação de incentivos especiais e programas que 
estimulem o uso sustentável e a revitalização dos recursos naturais. É 
fundamental atrair o produtor rural para a manutenção dos 
ecossistemas naturais e para a boa gestão dos recursos naturais 
através de incentivos. Destacamos dois aspectos: primeiro, o incentivo 
especial para o agricultor, que chamo de síndico e que é uma pessoa 
que cuida de boa parte de sua propriedade, mas aquela parte, na 
verdade, e de uso de toda a sociedade. As nascentes, as matas 
ciliares, as de topo, as áreas de reserva legal, área de preservação 
permanente. Legalmente, é dono dessa área, mas o bem é público e 
ele é o síndico, mas ainda não recebe nada por isso. É preciso que a 
sociedade, que recebe água, ar puro, biodiversidade, de certa forma, 
contribua também para que o agricultor possa manter essas áreas 
como precisam ser mantidas. 

O segundo ponto é a implantação de programas, que estimulem e 
propiciem medidas que devem ser integradas e não isoladas. 
Destacaríamos, um programa de recuperação de pastagens, 



78 
lembrando que Minas Gerais tem aproximadamente 50% do seu 
território ocupado por pastagens degradadas. É preciso recuperá-las. 
Com isso, com certeza os aqüíferos receberão maior recarga e os 
corpos de água terão também melhor qualidade. 

Com relação a programa de conservação dos solos. nos Estados 
Unidos isso já existe há mais de 1 00 anos. A sociedade americana 
tem contribuído para que os agricultores, de forma ordenada e 
técnica, conservem os solos e conseqüentemente as suas águas. Um 
programa para colheita de chuvas, todas as formas conhecidas para 
coletar água da chuva e torná-la suficiente e adequada para o 
abastecimento dos aqüíferos e dos corpos de água. Um programa de 
revitalização de nascentes. Um incremento para a silvicultura, prática 
florestal. Infelizmente, como diz o ilustre colega Sérgio Mário Regina, 
nossas leis atuam muito na fiscalização, mas pouco no fomento . 
Nosso Estado planta poucas árvores. É preciso resgatar isso. Tem 
que haver programas que estimulem a recuperação e conservação de 
estradas. 

Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha viária do País e 
essas estradas são canais que conduzem enxurrada e sedimentos, 
assoreando os corpos de água. É preciso ter programas adequados 
para resolver essas questões. Aqui vemos exemplos disso: nascente 
protegida, estrada com bacia para captar águas de chuva. E terraços 
e bacias mostrando que essa água cairia nos rios , mas está 
armazenada, propiciando a infiltração e a recarga dos aqüíferos. 

Finalmente, uma ilustração mostrando como o setor agropecuário 
poderia contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas e, em 
última instância, dos corpos de água, tanto em quantidade quanto em 
qualidade. Conservação do solo e da água, implantando-se florestas , 
através de proteção de nascentes. de recuperação de pastagens, de 
lavouras orgânicas, do saneamento básico e do crescimento urbano 
ordenado, da implantação do turismo rural e outras atividades mais 
sustentáveis para que, finalmente . tenhamos corpos de água 
revitalizados e água em quantidade e com qualidade. 

Era essa nossa breve reflexão, que, esperamos, possa contribuir 
para o debate. Que todos possam lembrar-se do setor agropecuário 
como um setor estratégico e importante para a gestão das águas e 
dos demais recursos naturais. Muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva 

Bom dia. Em primeiro lugar gostaria de dizer da imensa satisfação 
de estarmos aqui na Assembléia Legislativa, vendo esse trabalho 
brilhante que Minas Gerais vem desempenhando na questão da 
gestão das águas. Vamos falar um pouco de um trabalho que vemos 
como necessário e paralelo para a organização da sociedade civil nos 
comitês de bacias. Em um primeiro momento começamos a trabalhar 
internamente, por isso o FONASC recebeu o nome de fórum nos 
comitês de bacias e já teve uma outra reflexão no seu 
encaminhamento. Duas questões importantes para começarmos 
qualquer fala relacionada à questão do meio ambiente é o conceito 
que todos já temos quanto a visão global e ação local. Se não 
tivéssemos a visão global, já estaríamos correndo sérios riscos na 
soberania nacional também sobre os recursos hídricos. Digo também 
porque já estamos com muitas dificuldades em outras questões. 

Sou bastante prolixo, então vou tentar acompanhar os textos que 
colhemos tanto na rede do FONASC quanto na rede Sociedade Civil 
no Estado de São Paulo, assim como dentro do nosso comitê, para 
fazermos essa relação global dentro da ação local. Todos os materiais 
que aqui estão são provenientes de inter-relações e interlocuções que 
temos tido através da Internet ou na ação local, não virtual. 

Esse material que citamos como visão global e conceitual é uma 
denúncia feita através da Internet, chamando a atenção para os 
160km2 já devastados e para a situação em que estará agora, com as 
novas leis e concessões que estão vindo para a implementação do 
desenvolvimento do Amazonas. É uma questão bastante conceitual. 
Há aqui um abaixo-assinado com 192 assinaturas. Deve ser apenas 
uma parcela do abaixo-assinado, visto que ainda está sendo passado 
pela Internet e por várias outras ramificações. São importantíssimas 
essas colocações virtuais , que dão essa visão e esse conceito global 
da situação que estamos vivendo. Considero interessante essa 
colocação que temos aí. Faço questão de ler e de citar aqui como 
uma ação local e real. É o documento final do I Encontro dos Povos 
Indígenas da Região da Volta Grande do Rio Xingu: 

"Nós, povos indígenas - e aí ele cita quais -, ribeirinhos, agricultores, 
pescadores, nos reunimos na Aldeia Paquiçamba, no dia 1°/6/2002, 
para realizarmos o I Encontro dos Povos Indígenas da Região da 
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Volta Grande do Rio Xingu. 

Neste encontro, organizado pelos índios juruna da Aldeia 
Paquiçamba, discutimos junto com o Ministério Público Federal do 
Pará, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira, Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e 
Xingu, Laboratório Agroecológico da Transamazônica e Conselho 
lndigenista Missionário os problemas que acontecerão caso o 
Governo continue insistindo na construção desse projeto. 

Nós, que somos em torno de 250 pessoas, reafirmamos a nossa 
posição contrária à construção do Complexo Hidrelétrico do Belo 
Monte e repudiamos todas as tentativas do Governo, através da 
ELETRONORTE, de aliciamento das comunidades indígenas e 
ribeirinhas de buscar nosso apoio. Repudiamos também a decisão do 
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, em recomendar 
ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável à ELETRONORTE. 

Consideramos desenvolvimento o direito de vivermos em nossas 
terras de acordo com os nossos costumes e tradições, garantindo a 
dignidade de vida no presente e no futuro a todas as gerações. 
Exigimos que o dinheiro público que será investido na construção 
dessa barragem reverta à educação, à saúde, aos financiamentos na 
agricultura familiar, à demarcação das terras indígenas, à 
regularização fundiária dos lotes, à melhoria de trabalho das 
comunidades locais, ao apoio à organização das comunidades 
tradicionais, aos projetos sustentáveis de uso dos rios e das florestas, 
de acordo com os nossos interesses e necessidades. 

Não vamos ficar só com esse encontro, vamos lutar com todas as 
nossas forças - e a nossa força é a nossa cultura - para fazer valer os 
nossos direitos garantidos por lei." 

Para complementar, uma fala da Malu, da Rede das Águas São 
Paulo, que faz parte do Fórum da Sociedade Civil dos Comitês de 
Bacia de São Paulo: "Que a atuação das comunidades tradicionais e 
da sociedade civil organizada sirva de exemplo para nortear nossas 
ações nos comitês de bacias hidrográficas e para fortalecimento do 
sistema de recursos hídricos, com base na participação e na 
descentralização". 

Essas duas colocações nos mostram claramente a necessidade de 
que a comunidade tenha um conceito real e global dos problemas da 
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água e da sua gestão. No caso, estamos falando de água, mas isso 
vale para qualquer tipo de recurso natural que temos, a situação que o 
País enfrenta e como lidar com isso na comunidade, a exemplo dessa 
comunidade indígena. 

O que achei importante nessa carta é que ela mostra que, na 
realidade, a política de poder e de implantação do sistema pode ser 
inovadora na sua forma, mas pode não o ser na sua dinâmica e na 
maneira com que lida com as comunidades. Aí há exemplos 
indígenas, e não é diferente nas organizações das bacias 
hidrográficas. Poderemos estar cooptados dentro de um sistema que 
não mudou nada. 

Ele simplesmente mostra a cara e a forma, ansiedade da sociedade 
civil no Brasil, nos Estados, municípios e bairros mais distantes das 
áreas rurais. É importante ver essa fala indígena e entender que a 
comunidade está consciente das necessidades que tem. O que não 
existe é interlocução possível entre os Executivos e os Legislativos e o 
sistema de recursos hídricos, por exemplo, e a comunidade. A minha 
visão está bastante distante. Posso estar errado, como todos também 
podemos, inclusive aqueles que têm maior conhecimento da questão 
da gestão nacional. Parece-me que essa é a questão, o grande 
cuidado que devemos ter. 

Quando se modifica um sistema, uma organização social, para que 
haja maior participação do coletivo, há um avanço, por si só. Mas é 
importante saber se as pessoas estão preparadas para entender. Não 
que não estejam preparadas nos conteúdos, nas necessidades, na 
sua vontade de saber se algo é importante ou não. Devemos saber se 
conseguirão formatar a sua intenção ou se o sistema não formatará 
para si a intenção da maneira que bem entende. Parece-me que é 
isso que ocorre neste momento. Para exemplificar, peguei conversas 
pela Internet. Como ocorreu pequeno avanço na região do vale do 
Paraíba? É importante, porque o vale está discutindo a questão da 
cobrança da água. É a primeira bacia hidrográfica que implantará isso. 
É como aquela história que falamos do Amazonas, de visão global 
para ações locais. Quer dizer, o que podemos aprimorar nessa 
cobrança, o que pode acontecer ou não será- o que não é incomum, 
o que acontece - célula da comunidade, da sociedade, ser 
reproduzida como exemplo importantíssimo para toda a região. Então, 
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é importante que Minas Gerais esteja mais participativa no comitê 
da CEIVAP. Queremos. aliás, apelar para isso. 

No Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, parte então dessa bacia, 
tivemos, em 1999, por exemplo, a sociedade civil com três problemas. 
O manifesto se posicionava contra o estatuto do comitê, que engessa 
a participação da sociedade civil. Lá temos problemas, temos 1/3 do 
Estado, 1/3 dos Prefeitos e 1/3 da sociedade civil , que incorpora o 
restante. Na hora da decisão, não temos como decidir nada, mas 
podemos discutir o que quisermos. Esta é a questão mais importante: 
que possamos decidir também , igualitariamente. Do contrário, não 
adianta nada, ficamos dando opinião e servindo de subsídio para 
quem já está organizado dentro do sistema. 

Delibera a não-indicação ao comitê de bacias, que, naquela época, 
também era da Mantiqueira, de pessoas ligadas ao poder público, 
com exceção dos professores, pesquisadores, sindicatos dos 
trabalhadores. Entendia-se que esses segmentos estavam mais 
distantes da mão do Estado ou do município. Essas categorias, via de 
regra , estão menos sujeitas a essa pressão de outro segmento, que 
também tem participação dentro dos comitês, o que não é incomum. 
Não quero questionar, mas, pela questão técnica exigida nessa 
discussão, é óbvio que quem esteve mais próximo do gerenciamento 
sempre foi o Estado. Então, o maior quadro de pessoas qualificadas, 
também na questão política e técnica, está dentro do Estado. 

Quem está e viveu no Estado sabe que o cidadão, o prestador a 
serviço da comunidade fica refém do sistema, ainda que esteja dentro 
de uma ONG, representando-a. Por isso, houve indicação para que os 
representantes fossem legitimados em sua base de representação. 

A representação e a legitimação são muito importantes. Precisamos 
saber verdadeiramente quem representa quem em quantidade, em 
espaço físico, e o discurso que traz. Quem o discurso está 
representando? O que se está pleiteando é legítimo? Onde está 
escrito ou falado que fulano traz essa representação e legitimação? 

Em São José dos Campos, já em 2000, há alguns itens: "Avalia que 
as análises dos projetos pelo CEIVAP e CBH-PSM não consideram as 
demandas sócio-ambientais por falta de diretrizes e definição 
conceitual; enuncia a omissão e conivência dos órgãos públicos 
responsáveis pela fiscalização das posturas ambientais; denuncia a 
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resistência da representação governamental em estabelecer 
verdadeira paridade representativa no CBH-PSM; reivindica recursos 
para participação efetiva nas deliberações e gestão; reivindica 
recursos para educação ambiental e criação da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental". 

Não conseguimos alcançar a comunidade. Se não conseguimos 
fazer com que entenda o que significa sistema e organização, não 
vamos ter como ouvi-la sobre o que sente e vive na região. Ainda no 
outro ano, não conseguíamos avançar na questão da 
representatividade e da sociedade civil, mas tínhamos outros 
participantes ocupando esses lugares. 

"Reafirma a falta de condições da sociedade civil para acompanhar, 
fiscalizar e participar da gestão da água, dada a relação de 
desigualdade na representatividade nos comitês". Por conta dessa 
desigualdade, não se consegue avançar nas qualificações, ouvir a 
sociedade, e por aí afora. Faltam mecanismos que grande parte da 
sociedade civil não tem como dispor. 

"Declara que a sociedade civil encontra-se com poucas condições 
para analisar a qualidade dos serviços a serem prestados e de 
fiscalizar os gastos da futura gestão participativa de saneamento. 
Recusa a cobrança da água, até que a sociedade civil organizada 
sinta-se em plenas condições de garantir os ideais originários da 
política de recursos hídricos proposta". A sociedade civil, naquele 
momento, no vale do Paraíba, não estava dizendo que a proposta 
apresentada para comitê não era democrática, mas que não tinha 
condição por causa de tudo o que já tinha dito antes. É necessário 
mais calma e cautela. Qual receio a sociedade tinha naquele 
momento? Que a cobrança da água viesse a viajar pelo Brasil e pelo 
mundo afora, não ficando exatamente na bacia, haja vista que a lei 
não garante isso. Diz que prioritariamente é para ser usada na bacia. 

Ora, a bacia tem problemas. Por isso está sendo feita essa 
cobrança. A concepção que se tem disso é que, na realidade, em 
alguns lugares, não precisa haver comitês, porque água há em 
abundância, e o problema ainda não está ocorrendo. Por exemplo, no 
Amazonas. Lá, pega-se uma quantidade grande e detona, porque não 
tem problema nenhum. A água será cobrada naqueles lugares onde é 
necessária de fato, onde seja um produto. 
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Então, na realidade, essa cobrança tem que ir para onde fo r 

necessária. O contribuinte é que deve ir por aí, sem contar os riscos 
que todo o mundo conhece, se ficar entendido, em algum momento ou 
alguma instância, em alguma região do País, por questões políticas, 
que fica mais fácil lidar com essa verba. No passado, como já vimos, 
alguns Estados mais organizados não receberam verbas federais , que 
foram para outros onde a sociedade é oprimida. Lá, fizeram a farra do 
bode. Conseqüentemente, daqui a pouco poderemos passar pela 
mesma situação. Se a sociedade não estiver organizada, obviamente 
não teremos como acompanhar. Era esse o nosso receio. Muita calma 
nessa hora, porque pode acontecer, antes de você ver o dinheiro, que 
outros tenham a mão maior do que a sua. 

Gostaria de apresentar aqui também os arquétipos existentes dentro 
do comitê. É necessário que eles sejam revistos e que seja feita uma 
inter-relação entre eles. Podemos fazer isso em outro momento e falar 
ainda sobre a importância dessa relação da sociedade civil no comitê. 
Agora, não teremos tempo para isso, e quero apenas reforçar a 
importância de um fórum de sociedade civil em um comitê de bacia no 
Estado e mesmo em âmbito nacional. Quero destacar três objetivos 
desse fórum: diagnosticar os sentimentos e necessidades da 
sociedade; orientar e instrumentalizar a sociedade civil para a 
participação nessa gestão; fiscalizar a atuação dos representantes no 
comitê, principalmente da própria sociedade civil , para que não 
tenhamos surpresas. 

Depois, eu havia colocado aqui alguns elementos, mas, como não 
vai dar tempo, quero passar um filme de 1 minuto. Acho que a pessoa 
mais importante dentro do comitê é o cidadão, que precisa estar 
mobilizado. Os comitês necessitam urgentemente de mobilizar a 
sociedade a participar e a entender o comitê. Acho que o comitê não 
vai ter pernas para fazer isso sozinho, daí a necessidade que a 
sociedade civil tem de ocupar, de fato, seu espaço. Não é só porque o 
sistema agora está propondo e oferecendo esse espaço que 
estaremos organizados suficientemente para dar conta disso. Amanhã 
ou depois poderemos assinar muitos documentos importantes, como 
se isso fosse democrático. 

Então, encerrando minha fala, vou mostrar esse filmezinho 
produzido pela Globo em uma atuação nossa nas nascentes do 
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Parece que a Globo está desinformada quanto à questão da bacia. 
Falaram em Rio e São Paulo. Não sei se consideraram apenas a 
região por onde o leito passa, mas está desinformada. 

Gostaria de chamar a atenção da sociedade civil para que procure, 
depois, o estande do FONASC e comece a organizar um fórum do 
Estado. Temos como prática iniciar a organização de fóruns por onde 
passamos. Quem coordena é da executiva no Estado, e é 
interessante que vocês façam contato ainda neste encontro, achem 
espaço fora do horário oficial para nos reunirmos e ampliarmos a força 
da sociedade civil nos comitês. 

Palavras do Sr. Marcelo de Deus Melo 
Embora seja engenheiro da CEMIG, não estou aqui para fazer uma 

palestra em nome da empresa, mas em nome dos usuários de 
geração de energia, com o objetivo de apresentar conceitos que 
poderão subsidiar uma discussão profícua nos próximos dias do 
seminário. Portanto, aqui estou também em nome da empresa Furnas 
e, por que não, do operador nacional do sistema, que planeja e opera 
os reservatórios do Brasil. Vamos discorrer sobre conceitos para 
simplificar a questão hidrelétrica, que por muitos é tida como 
complexa. 

Gerar energia é um processo de transformar outras energias. 
Quando se barra um rio, o que se quer é obter outra forma de energia, 
ou seja, a energia potencial, que nada mais é que a da altura. Barra-
se o rio, deixa-se encher o reservatório, e a água ganha altura. 
Abrindo-se o reservatório , a água vai se locomover pela força da 
gravidade, descendo pelo conduto forçado, que recebe o símbolo Q = 
vazão. Ao descer por esse conduto forçado, a água passa por uma 
turbina cheia de hélices que giram um eixo, e surgirão a energia 
potencial , a energia da velocidade e a energia mecânica, até chegar 
ao princípio básico da geração de energia, que é um campo 
magnético em uma região em movimento. Essa região em movimento 
tem bobinas que põem os elétrons para funcionar e, então, gerar 
energia. 

Chamo a atenção para a fórmula P = Q.H. A potência, que é quanto 

'------0---___. 
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damos conta de gerar, é uma combinação entre Q , que é a vazão 
disponível no rio, com H, que é a queda. O processo de gerar energia 
depende fundamentalmente dessas duas variáveis. 

Quando se planeja construir usinas hidrelétricas, os projetos são 
longos e complexos. Decisões a partir de estudos são tomadas em 
passado muito remoto. O estudo preliminar de estimativa de potencial 
é feito , muitas vezes, até 30 anos antes. Depois, vem o processo de 
inventariar o que pode ser transformado em usina. Aí, passarão 15 
anos, até chegar ao início da concepção do projeto, o que leva ainda 8 
anos. Chamo a atenção para esses prazos para entendermos por que, 
quando se vai construir, surgem tantos conflitos. É que o início dos 
estudos para a construção de uma bacia hidrelétrica se deu num 
passado em que outras questões estavam envolvidas. 

O desenho que os senhores vêem é de uma bacia com seus 
principais afluentes. Essas barrinhas em branco simbolizam possíveis 
locais de construção. Assim, iniciam-se os estudos. O que se quer é a 
combinação da vazão com a altura. A geologia entra também. É 
preciso ter uma colina em que uma barragem possa ser ancorada. O 
casamento entre esses três fatores possibilita a escolha do local de 
construção de uma usina. Mas, para que se transforme realmente em 
usina, uma série de estudos têm de ser realizados, e uma série de 
custos têm de ser levantados, mesmo os que consideramos 
complexos ou intangíveis. Que valor tem, por exemplo, para uma 
comunidade que o local não seja inundado? Viram , por exemplo, que 
para a comunidade dos índios do Xingu o valor é muito grande. 

É preciso fazer uma estimativa atual , porque os planejamentos 
foram feitos para um futuro remoto. Hoje é que estamos aprendendo a 
incorporar todos os custos ambientais e sociais e podemos dizer que 
a maneira de fazer isso ainda não está acabada. 

Estamos todos aprendendo. Esses são os possíveis reservatórios. 
Pode haver alternativas, como reservatórios maiores ou menores. 
Dependerá fundamentalmente de resultados energéticos, de custos 
sacio-ambientais e de custos da própria engenharia civil inerente a 
determinado projeto. 

Como o desenho mostrou, é possível haver várias alternativas. Para 
que sejam as melhores possíveis, temos de incorporar 
adequadamente esses custos. Uma das alternativas é construir 
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reservatórios maiores - os menores ficaram englobados desde 
que os custos sejam adequadamente internalizados. 

Agora estamos entrando em uma questão muito importante, uma 
vez definido que assim seriam construídos os reservatórios ou que 
esse seria o formato de uma cascata de reservatórios ao longo do rio . 
Por exemplo, o rio Paranaíba, junto com o Grande, forma o Paraná. A 
água chega à Argentina, passando por ltaipu, última usina hidrelétrica. 
Um estudo decidirá como utilizar a água desses reservatórios, que 
podem ser de acumular ou de depressionar. O normal é que os 
reservatórios mais a montante, como os de Minas Gerais, de onde 
vem a posição privilegiada de nosso Estado em termos energéticos, 
são os que rebaixam, porque acima deles não há nenhum outro 
regularizando vazão, fornecendo água contínua o ano inteiro. É o 
primeiro reservatório que aproveita a dicotomia chuva e seca, para 
guardar água no período chuvoso e usar no período seco. Por isso 
depressiona. À medida que vamos caminhando no rio , encontramos 
depressionamentos menores, até chegar a ltaipu, um reservatório 
gigantesco que não baixa, pois recebe água regularizada de uma 
seqüência de reservatórios. Só a água que chega até ele passa pelas 
turbinas. A água que está dentro do reservatório serve para manter 
uma altura maior, fundamental para se produzir energia. Com base 
nesses conceitos, implantou-se toda essa malha de reservatórios . As 
cores diferenciadas indicam geradores diferenciados: o Paranaíba, o 
Grande, o São Francisco, o Tietê, o Paranapanema. Uma série de 
empresas se estabeleceram ali. Por estar na cabeceira, Minas ganhou 
uma posição especial. Um reservatório guarda água e a fornece para 
todos os outros que estão abaixo. Do ponto de vista energético, 
nossos reservatórios são muito importantes. Para que os demais 
reservatórios , até chegar a ltaipu, gerem energia, depende-se 
fundamentalmente das águas acumuladas em Minas Gerais. 

No topo dessa tabela estão os Estados Unidos. O Brasil tem uma 
potência instalada de 67 mil , menos de 1 O% de toda a potência 
instalada dos Estados Unidos. Desses 67 mil, 88% são por via 
hidrelétrica, por razões diversas, entre elas razões históricas e 
econômicas. Esse foi nosso caminho. Na verdade, nosso potencial é 
muito maior. 

No futuro, teremos de trabalhar as questões sacio-ambientais, 
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minimizar de forma melhor. porque o nosso potencial é muito 
grande. 

Esta tabela é mais para mostrar que um dia todos esses países 
também usaram o seu potencial , porque era a forma mais econômica. 
Não trata, necessariamente, de defesa, é só para conceito, para 
entendimento. Logo abaixo do Brasil está a Noruega. que tem 
potencial de 27 .OOOMW instalados, em que 99~o são de origem 
hidrelétrica. Ou seja, é um país cheio de cuidados com o meio 
ambiente, e também possui hidrelétricas. 

Agora, quase não há grandes reservatórios para serem feitos em 
Minas Gerais. Então, a questão é como operar e planejar o uso da 
água que está nos reservatórios . Esse papel está delegado à entidade 
que está em preto, simbolizando a ONS, que é o operador nacional do 
sistema. O seu objetivo é programar a cada dia, a cada semana, a 
cada mês. individualmente. quanto gerar em cada usina. levando em 
consideração: previsão hidrometeorológica. ou seja, planeja-se o que 
se vai gerar, com base no que deve chegar de água no reservatório. 
verificando se as máquinas. as turbinas, as linhas estão ou não em 
manutenção, se estão disponíveis; se os sistemas têm ou não 
problemas na hora de transmitir energia entre um e outro. Há, 
principalmente, essa outra variável , simbolizada pela letra "r", que são 
as restrições. Posso falar isso, porque trabalho na operação. Hoje, 
fundamentalmente, a operação dos reservatórios é regida por isto: 
restrições de caráteres hidráulico e ambiental e múltiplos usos. Para 
ilustrar: é só lembrarmos do racionamento até fevereiro deste ano. O 
reservatório de Três Marias tinha a sua operação praticamente 
editada não por necessidade energética, mas pelo abastecimento de 
Pirapora. Preocupava-se, fundamentalmente , em guardar água 
suficiente para abastecer uma cidade de mais de 60 mil habitantes 
para o final da estação seca. quando as reservas estivessem muito 
baixas. Essas restrições também são incorporadas. Tudo isso, para 
atender a um consumo. Na hora de planejar, temos de observar essa 
seqüência de variáveis, simbolizadas por essas letras maiores em 
preto. Na verdade. para não errarmos, temos de fazer planejamentos 
diário, horário, semanal e mensal. Não podemos olhar apenas o dia. 
Essa seqüência de planejamento é feita com a operação de 
reservatório . Agora, a coisa é um pouco complicada, pode levar a 
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dilemas. Por exemplo, se a decisão é a de usar a água do 
reservatório , ou seja, gerar muita energia, e, por acaso, chove, 
energeticamente, e até socialmente, foi a decisão mais acertada. Vai 
chegar água, então uso. E, se não chover, como ocorreu num 
passado bem próximo, teremos "déficit", já que dependemos de 88% 
de geração de energia. Agora, se se decide economizar água e chove, 
do ponto de vista energético, haverá desperdício , porque a água não 
vai passar pelas turbinas. Se se decidir economizar água e não chove, 
aí, sim , ter-se-á tomado a decisão acertada. Esse tipo de decisão 
norteou o problema de racionamento de energia que vivemos. 

Citarei características que ajudarão a entender o processo. São 
singularidades da natureza no Brasil. Temos rios muito caudalosos, 
perenes, mas, em termos hídricos, para gerar energia, só se 
aproveitam 23% do potencial. 

Outro dado importante é que o regime de chuvas é sazonal. Ou seja, 
em Minas Gerais e no Sudeste chove de outubro a abril ; depois, a 
chuva cessa, como agora, e a í quase não temos água chegando aos 
reservatórios. Mas temos grande vantagem: o Sul do Brasil , que está 
interconectado com nossa região, tem regime hidrológico diferenciado, 
o que nos permite trabalhar com algo chamado complementaridade -
quando lá existe muita água, geram e transferem a energia para cá, 
para que a guardemos, acumulando água nos nossos reservatórios. 

Outra característica do Brasil é que não temos riqueza de 
combustível. Vimos que os Estados Unidos têm potência instalada de 
mais de dez vezes a do Brasil , e essa potência está basicamente 
relacionada com termelétricas, uma ou outra nuclear. Então, têm 
abundância de combustível , característica que não temos. Por outro 
lado, temos grande potencial hidrelétrico. 

Vê-se um gráfico da diversidade hidrológica entre o Sul e o Sudeste. 
A linha do meio, de 100, representa a média; na escala do "x", está o 
tempo, os meses de janeiro a dezembro. Em azul, vê-se o 
comportamento das vazões no Sudeste: acima da média de janeiro a 
abril e abaixo da média nos meses subseqüentes. No Sul, é 
exatamente o contrário. E essa é característica importante na hora de 
se decidir sobre operação. Por que se está gerando, agora, no 
reservatório de Furnas ou no de Três Marias, por exemplo, e não no 
do Sul? Porque, às vezes, há situação hídrica desfavorável no Sul. E 
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vice-versa. 

Outro comportamento importante, que dita o planejamento da 
operação dos reservatórios é que o consumo de energia tem 
característica exatamente oposta ao da afluência de água ou energia 
aos reservatórios. Nos meses mais secos, a afluência, representada 
pela linha lilás, é menor; nos mais chuvosos, maior. Por outro lado, a 
linha azul, que mostra o consumo de energia, cresce exatamente 
quando as vazões afluentes aos reservatórios são baixas. Então, na 
hora de planejar a operação, é preciso lidar também com toda essa 
dificuldade. 

Outro dado importante é o comportamento da carga, do consumo de 
energia, ao longo do dia. Isso também dita a operação dos 
reservatórios. Por exemplo, por que o reservatório não fica mais 
estável , o que poderia trazer uma situação mais favorável ao longo do 
dia? Por que oscila essa geração? Porque é assim que consumimos 
energia. Essa área maior simboliza o consumo residencial de energia 
em nossa região. Então, vemos que, ao longo do dia, o consumo 
cresce assustadoramente próximo das 18 às 19 horas, reduzindo por 
volta das 22 horas. Os outros setores de consumo de energia têm 
comportamento mais tranqüilo - são ditados basicamente pelo 
consumo residencial. 

Aqui se vê exemplo de outra questão extremamente importante: 
para operar, é preciso medir. Este é um exemplo da rede de 
monitoramento da CEMIG, dados que tinha disponíveis: são 170 
estações medindo chuva e vazão. Então, teremos de discutir muito 
sobre o assunto e levar aos comitês esta reflexão: "a quem vai caber a 
responsabilidade, quanto vai custar, com que dinheiro será feito?". 

Aqui um exemplo, para se entender o que disse sobre o regime 
hidrológico do Sul ser diferente do regime do Sudeste. O reservatório 
nomeado de A, menor, é o Sul, com um "plug" pequeno, simbolizando 
que ali se consome menos energia - no Brasil, 70% do consumo de 
energia e da energia necessária estão no Sudeste. Então, se o 
reservatório do Sudeste está vazio, como resolver? Por linha de 
transmissão, fazemos transferência para o reservatório do Sudeste. 
Aqui, então, está um exemplo do sistema de transmissão do Brasil. 
Aquela linha destacada em preto é o único ponto de ligação entre os 
sistemas do Sul e do Sudeste. No regime do racionamento, vivemos 
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situação crítica também nessa linha. Às vezes, tínhamos até mais 
energia para ser gerada no Sul, mas não conseguíamos passá-la 
porque estávamos no limite dessa linha. 

Talvez uma questão complicada de ser entendida seja quando e 
como tomamos a decisão de baixar ou não um reservatório. 
Suponhamos que quiséssemos tomar a decisão de baixar o 
reservatório de Furnas em 5m. Pode baixar muito mais, e 
presenciamos isso no ano de racionamento. Se baixar 5m, a perda 
não será muito grande, mas deixa-se de gerar energia em toda essa 
seqüência de reservatórios abaixo. 

Deixa-se de gerar energia equivalente a usina de 493MW, com 
custo de quase R$1.000.000.000,00. Não defendo nem uma coisa 
nem outra: é somente para termos noção do que isso significa. Essa 
água passará por todos esses reservatórios e não será usada. Só 
quero baixar 5m. Quanto custa isso em termos de energia, que não 
poderá ser gerada? Outra usina terá de ser instalada com custo de 
R$1.000.000.000,00? Se pudesse baixar somente 5m no sistema de 
Embarcação, seriam gastos R$840.000.000,00 para fazer uma usina 
pela energia que não será gerada. No reservatório de Nova Ponte, 
também no Triângulo, o custo é similar. Esses conceitos poderão 
auxiliar os debates. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa e a Comissão 
Organizadora desse seminário agradecem aos engenheiros Augusto 
César Soares dos Santos e Odair dos Santos Júnior a inestimável 
contribuição para a realização dos 17 encontros regionais que 
precederam este evento. 

Palavras da Sra. Patrícia Boson 
Boa-tarde. Agradeço de maneira especial aos Deputados Wanderley 

Ávila e Ivo José e parabenizo esta Casa pela realização desse 
segundo seminário. No Brasil , nenhuma Assembléia Legislativa 
aborda como esta Casa a questão de recursos hídricos. Sinto-me 
honrada por estar aqui. 

Falo em nome da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e 
convido-os a visitar o nosso "site", em que há muita informação 
técnica e científica para dar suporte a esta importante discussão. 

Falarei sobre água mineral e o sistema de gestão de recursos 
hídricos. Não sou geóloga nem hidrogeóloga, mas adoro as águas 



minerais, principalmente as de Minas Gerais. Discutiremos o 
ordenamento jurídico e a regulação no País da água mineral e dos 
recursos hídricos, tentando integrar esses dois sistemas regulatórios. 

Em Minas Gerais, a água mineral tem 54% de concessões de lavra. 
Segundo o DNPM, são 307 milhões de litros explorados, no ano de 

2000. Hoje, temos aproximadamente 45 empresas que exploram as 
nossas águas minerais. Quero. aliás, agradecer ao DNPM. à CPRM e 
à COMIG, que me forneceram dados. Havia um mapa muito 
interessante sobre a distribuição dessas concessões no Estado, mas. 
por questão de incompatibilidade de arquivos, não consegui trazê-lo 
para os senhores. 

Temos o sistema de gerenciamento da água mineral, a legislação, 
os conceitos básicos. Hoje, o sistema que gere as águas minerais lhe 
dá um caráter de bem mineral. Com isso, é um bem de domínio 
público e da União, que é a responsável pela gestão das águas. Seu 
uso é regulado 
por um regime de pesquisa e lavra, de acordo com o Código de 
Mineração. 

Nessa linha, o Decreto-Lei no 7.841 , de 1945 - e chamo atenção 
para essa data - é muito anterior ao de Estocolmo, ao de Dublin, ao da 
nossa Rio-92, e está mais distante da nossa Rio Mais 1 O. Esse 
decreto-lei foi composto sem nenhuma preocupação ambiental , 
quando não tínhamos ainda consciência ambiental. Nesse aspecto, as 
águas minerais são distintas das águas comuns por causa da sua 
ação medicamentosa. Essa também é uma característica das águas 
minerais, que devem ser preservadas para que continuem sendo 
classificadas como águas minerais. O Código faz ainda a regulação 
do que se chama de águas potáveis de mesa, que podemos, 
simplificadamente, definir como água subterrânea de ótima qualidade 
para o consumo humano. 

O DNPM é o responsável pela outorga de lavra das águas minerais. 
Há todo um processo para que isso seja outorgado para a sua 
exploração comercial. Há um requerimento de autorização de 
pesquisa em que se autoriza uma pesquisa. um levantamento físico-
econômico para se utilizar comercialmente a água. Depois, há um 
alvará de pesquisa, em que é dada essa autorização. Aí se tem o 
relatório de pesquisa, no qual é feito um ensaio, de teste de 
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bombeamento, estudo "in loco" e estudos de área de proteção da 
fonte. 

É um dado muito importante, porque desde a época da pesquisa já 
se exige um estudo para proteção da fonte. Depois vem a 
classificação dos rios até a aprovação do relatório de pesquisa. Com 
essa aprovação. é pedido o requerimento de lavra, quando é dada a 
lavra. Nessa fase, o DNPM exige que se cumpram as determinações 
da legislação ambiental , através de licenciamento ambiental, em que o 
órgão ambiental exige uma série de cuidados, de relatórios e de 
estudos para poder preservar aquele bem mineral. Depois vem a parte 
da comercialização, após o alvará ser dado. 

Com relação à gestão de recursos hídricos, a lei básica, matriz, é a 
Lei no 9.433, de janeiro de 1997, posterior a Estocolmo, a Dublin e à 
Rio-92. Essa lei já incorpora todas essas questões e preocupações 
com o meio ambiente. No Estado de Minas Gerais, temos a Lei n° 
13.199, que, na verdade, teve que se adequar a uma lei de recursos 
hídricos que já tfnhamos. Essa nossa lei surgiu, por iniciativa desta 
Casa, proveniente do Seminário Águas de Minas I. Foi a primeira lei , 
mas teve que ser adequada à lei de 1997, porque surgiu antes da lei 
de 1997. 

Na lei de 1997, a água é um bem público. Estou chamando a 
atenção para esse trabalho, porque uma das dúvidas desse relatório 
que está sendo avaliado é exatamente a questão de não se deixar 
privatizar a água, buscando-se apresentar uma proposta de emenda à 
Constituição para isso. Isso não é necessário porque a água é 
constitucionalmente um bem de domínio público, e , sendo da União e 
dos Estados o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, eles 
fazem a gestão do uso da água, ou seja, a priorização do uso, a 
melhor distribuição do uso, visando à garantia universal de acesso à 
água, como um direito básico humano, visando à questão da 
preservação dos ecossistemas. É um sistema que tem, por si só, 
como meta a preservação, seja para que todos possam ter acesso à 
água, seja para que se mantenham os ecossistemas. 

A Lei no 9.433 tem como princípio a gestão descentralizada e 
participativa da água. Aí se coloca uma gestão do uso com todo o seu 
viés. O uso econômico, o uso social e o uso ambiental da água se 
sentam à mesa para discussão, sem verdades absolutas, sem usos 
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nem mais próximos do céu, nem do inferno. Todos os usos são 
importantes, todos os usos que precisam da água se sentam à mesa e 
estabelecem um uso equilibrado entre estes três parâmetros: -
econômico, social e ambiental. Constrói-se, dessa forma, o verdadeiro 
conceito de desenvolvimento sustentável. 

A água é um bem finito , ou seja, a disponibilidade e o acesso a ela 
correm risco, é dotada de valor econômico, portanto. 

O sistema de gestão adota uma série de instrumentos. Temos 
instrumentos de planejamento, que são os planos de bacias, os 
planos gestores, os sistemas de informação. Temos instrumentos de 
regulação, mais caracterizados em nossa outorga, que dá, na 
verdade, o direito ao uso, mas não à "dominialidade". A 
"dominialidade" continua sendo pública. O poder público simplesmente 
dá o direito àquela pessoa ou àquele empreendimento de utilizar a 
água. Temos ainda instrumentos de controle, que são a fiscalização e 
a penalidade, e o sistema único, que adota o instrumento econômico 
de gestão, que é a cobrança pelo uso da água. 

No sistema de gestão temos dois órgãos públicos reguladores. A 
ANA é o órgão público regulador de todos os corpos d'água de 
domínio da União, e o IGAM é o órgão público regulador dos corpos 
d'água de domínio do Estado, incluindo aí todas as águas 
subterrâneas. Todas as águas subterrâneas são reguladas pelo 
IGAM, com o apoio dos organismos civis de representação, que são 
os comitês de bacias e os colegiados de representação da política, 
que são o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos. 

O sistema de gestão de recursos hídricos. Ao se fazer a distribuição 
correta do uso da água, tem-se que estudar todo o ciclo hidrológico da 
água, não se podendo esquecer nenhum parâmetro. Entre eles está o 
fluxo subterrâneo, que são as águas subterrâneas, inclusive as águas 
minerais e as águas potáveis de mesa. Uma legislação, quando 
classifica a água como mineral, não consegue tirar essa água do ciclo 
hidrológico. Ela continua fazendo parte do ciclo hidrológico, 
influenciando, portanto, a disponibilidade hídrica, fazendo parte dessa 
gestão de uso. 

Nessa linha, gostaria de fazer um paralelo entre água mineral e 
recursos hídricos. O DNPM cuida da água mineral. É uma agência de 
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fomento e desenvolvimento. Ao DNPM cabe fomentar a exploração 
econômica dessa água mi'!eral. Não é um papel mais feio nem mais 
bonito, é um papel público de competência do DNPM, preocupado em 
fazer riqueza, gerar emprego e riqueza para este País. 

Este é o papel do DNPM: regular de forma responsável esse uso 
econômico, inclusive ao exigir o licenciamento ambiental. Mas o seu 
foco em relação à água mineral ou aos recursos hídricos é diferente, 
porque é exclusivamente econômico, não é seu papel ter um outro 
foco. 

A ANA e o IGAM têm um foco diferenciado, que é dado pela própria 
gestão de recursos hídricos. Como o IGAM - porque a água 
subterrânea é de domínio dos Estados - olha a água subterrânea, que 
por um acaso é mineral? Olha com o foco econômico, social e 
ambiental, quer dizer, fará a gestão de acordo com o resultado desses 
três olhares sobre a água ali classificada como mineral. Ela é, então, a 
entidade gestora que busca o equilíbrio desses três olhares. 

Nesse aspecto, a gestão e a regulação da água mineral são feitas 
pelo órgão público regulador. Apenas um órgão público é que faz essa 
regulação econom1ca, com todas as ex1gencias e cuidados 
necessários. Quanto aos recursos hídricos, como a gestão é 
descentralizada e participativa, o órgão regulador público recebe 
diretrizes, recomendações, "modus operandis" dos organismos civis e 
dos colegiados, que têm poderes deliberativos e normativos e o 
apóiam nessa regulação. E o que chamamos de governança com 
governabilidade. Quem age sob o ponto de vista da governabilidade é 
o IGAM, mas decidindo os conflitos entre as partes e buscando o 
equil íbrio dos três olhares: econômico, social e ambiental. 

Diante disso, passo às nossas conclusões. A água mineral é um 
recurso hídrico. Não há como separar uma coisa da outra. Cito até 
uma jurisprudência a respeito , em que a Juíza afirma que "a água 
mineral é recurso hídrico, porém ... ". Não tem porém, ela é recurso 
hídrico, faz parte do ciclo hidrológico, não há como separar uma coisa 
da outra. 

O DNPM e o IGAM são órgãos públicos, têm funções específicas, 
mas não antagônicas. Têm suas funções reguladoras , cada um de 
acordo com o seu papel , mas ambos com funções públicas, tendo 
como meta, portanto, o bem público, o bem social , o bem da Nação. 
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A integração da água mineral deve se dar considerando o 

seguinte: quando é mineral - e aí está o potencial econômico de sua 
exploração -, ser regulada pelo DNPM. Mas, como recurso hídrico, 
que é e não tem como deixar de ser, deve se sujeitar aos sistemas de 
gerenciamento de recursos hídricos e seus instrumentos de gestão. 
Isso é importante porque significa que a sua exploração deve estar 
sujeita ao Plano Estadual de Recursos Hídricos e ao Plano Diretor de 
Bacia na qual ela se insere. E aí falamos de decisão, deliberação, 
caminhos, métodos, comitês de bacias hidrográficas. A sua 
exploração tem de estar de acordo com os instrumentos reguladores -
a outorga e o enquadramento de uso da água. Sua exploração tem de 
passar pela cobrança pelo uso da água, com o retorno desse recurso 
financeiro diretamente aplicado na bacia hidrográfica, porque aqui em 
Minas Gerais não é uma questão de prioridade, aqui o recurso é 
obrigatoriamente aplicado na bacia hidrográfica na qual esse dinheiro 
é arrecadado. Então, a exploração tem que se dar considerando tudo 
isso, e hoje não é feito assim. 

Para encaminhar, porque estamos em um fórum não só de debates, 
mas de encaminhamentos, colocamos como recomendações: n° 1, de 
curto prazo, a lavra de água mineral exige licença ambiental junto à 
FEAM, sendo imperioso que os processos exijam a outorga de uso 
pela água no IGAM, como a própria FEAM exige de todos os outros 
empreendimentos e processos produtivos; n° 2, de médio prazo, a 
SEMAD, por solicitação e deliberação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, está compondo um grupo de trabalho para 
discussões e para propor mecanismos normativos para fazer essa 
integração água mineral - recursos hídricos. Esse grupo de trabalho já 
deve começar a trabalhar na semana que vem. Gostaria de dizer aos 
senhores para não ficarem atentos ao formalismo da composição. A 
reunião é aberta, e todos que quiserem podem participar e dar o seu 
palpite. Vocês devem procurar no "Minas Gerais" ou no "site" da 
Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, onde elas serão 
convocadas. Todos estão, desde já, convidados para esse debate. Em 
longo prazo, propusemos alterações e , mais que alterações, 
modernizações, quer dizer, a inserção dos princípios, dos 
pressupostos estabelecidos em Estocolmo, na Conferência Mundial 
de Dublin, dentro do próprio Código de Água Mineral, para que 
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Muito obrigada. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
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O Sr. Presidente- Neste instante, daremos início à fase de debates. 
A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão 
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição previa. 
Para agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso 
do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, 
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante 
disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas . 

Debates 
O Sr. Evaristo Garcia - Evaristo Garcia, do Conselho Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte. Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. 
Mauro da Costa. Minas Gerais pode buscar recursos no Banco 
Mundial, se o nosso Estado é considerado inadimplente, porque 
recuperamos a CEMIG na justiça? Houve denúncias feitas pelo Sr. 
Armínio Fraga, Presidente do Tesouro, no Consenso de Washington. 
Além disso, houve os desvios de recursos do FGTS, de 
R$11 0.000.000.000,00, que foram para o PROER 1 e para o PROER 
2, e compra de títulos da dívida pública, pela Resolução no 2.521, do 
Conselho Monetário Nacional. Foram R$12.400.000.000,00, em 1998. 
Quer dizer, hoje, mais ou menos, uns R$30.000.000.000,00, 
R$40. 000.000.000,00. 

O Governo Federal investiu, no ano de 2001 , somente 
R$1 .000.000.000,00. E ainda ficam elogiando o Ministro do Meio 
Ambiente aqui. Quer dizer, Ministro não temos, porque eles não 
escutam Ministro. O Congresso elabora o orçamento, e o Sr. Armínio 
Fraga manda cortar isso, isso, isso, etc. Vão cortando tudo. Quer 
dizer, temos um governo compartilhado. 

Com relação à questão jurídica, quero perguntar à Ora. Carmem 
Lúcia se é possível isso que estão fazendo contra Minas: não 
respeitam a lei , não respeitam a Constituição. Uma simples resolução 
do Conselho Monetário estrangula toda a Constituição brasileira. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Já trabalhei junto com o Sr. Evaristo na 
Secretaria do Trabalho e Ação Social. Conheço-o há 15 ou 20 anos. O 



senhor, Sr. Evariste, tem sempre posições claras e objetivas. 
A sua afirmação me faz lembrar o que ouço em casa. O meu pai , 

Marcelo da Costa Vai, faz permanentemente esse mesmo tipo de 
pergunta para mim, solicitando-me posições mais firmes e radicais 
nos locais onde exerço funções. Digo para o senhor, Sr. Evariste, que 
é um problema da sociedade, um problema brasileiro, desde o início 
da ocupação do solo nacional há 500 anos. Não tenho uma resposta 
clara a dar. 

Com relação ao problema do Banco Mundial, realmente foge a 
minha alçada a questão sobre se Minas Gerais pode ou não buscar 
isso. Com certeza, posso responder ao senhor que é uma questão de 
soberania nacional, um problema delicado. É um problema de outras 
nações em desenvolvimento. 

No âmbito de recursos mineirais, principalmente, o que sinto é que, 
imaginariamente, podemos colocar um tubo ao longo da ocupação do 
nosso território que suga as riquezas minerais do Brasil, levando-as 
para outros países. Imagine o Jequitinhonha, seu ouro e diamante. 
Nos últimos 1 00 anos, isso foi retirado de lá. É só vermos o que 
sobrou para a população do Jequitinhonha e Araçuaí. É um problema 
de soberania. 

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Meu nome é Maria Hilda de 
Carvalho. Sou professora, pedagoga e pós-graduada em educação 
ambiental. Estou aqui pelo grupo de pesquisas e estudos em 
educação ambiental. Quero ressaltar, antes de tudo, a importância 
desse evento, considerando inclusive minha origem, Sul de Minas, 
Santa Rita de Caldas. 

O conferencista Mauro falou sobre o interesse da sociedade. O 
conferencista Lázaro Tadeu falou sobre a cautela com relação à 
omissão e conivência até do próprio sistema. 

Então, pergunto aos componentes da Mesa, por sua ampla 
representação, qual é o alcance que temos, em termos da atividade 
preventiva, através do projeto educacional. Ou seja, como as 
entidades estão trabalhando a inserção da educação no tratamento 
ambiental? Faço essa pergunta baseada na exposição feita pelo 
representante da área agropecuária, que congregou diversas 
instituições. Também sou de meio rural e pergunto: "E o meio 
educacional? Fica abandonado?". 
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O Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva - Professora, sua colocação 

foi bem vinda e oportuna. Aproveitamo-nos dos exemplos que temos 
quando estamos trabalhando em ações locais e sempre digo que a 
ação local é importante para estruturar as ações gerais. Enfrentamos 
dificuldades no vale do Paraíba, na bacia hidrográfica do Paraíba do 
Sul. Na apresentação do vídeo, vocês viram que já vínhamos tentando 
criar uma câmara técnica de mobilização e educação ambiental. 
Represento a sociedade civil e as organizações não governamentais 
dentro do comitê. Então, iniciamos um trabalho para instalar no comitê 
uma câmara técnica de mobilização em educação ambiental , tendo 
em vista o fato de estarmos desenvolvendo um programa ambiental 
interativo e interinstitucional, calcado na educação ambiental e na 
participação de todas as instituições em questões afetos ao seu 
trabalho, à sua capacitação e ao compromisso com a sociedade. 

Essa questão é muito importante, e foi por isso que eu disse antes 
que é necessário e urgente trabalhar claramente na construção dos 
comitês, começando pela mobilização social, a fim de envolver as 
instituições de todos os fins, principalmente as universidades. Já 
avançamos nesse sentido. Também é necessário começar a estudar 
um programa de educação ambiental voltado para a bacia 
hidrográfica, não com questões pontuais, mas com uma visão mais 
ampla da bacia, dentro dessa mesma visão global e local, como já 
dissemos. Em meu discurso, deixei claro que precisamos ter cautela, 
sim. Nossa população ainda não está entendendo. Ela tem vontade de 
participar de todo tipo de discussão, mas a mobilização é necessária e 
urgente, assim como a educação ambiental. Mais do que isso, é 
preciso que, em todos os projetos apresentados à FHIDRO, essa 
câmara de educação ambiental avance para que uma parcela desses 
recursos seja destinada à educação ambiental daquele projeto 
executivo que estiver sendo apresentado. Isso aconteceu no 
Município de São Sebastião há dois anos, e a cidade avançou muito 
em questões ambientais. A partir daí, passaram a exigi r, para todos os 
projetos, um projeto de educação ambiental. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Certa vez, dei uma entrevista para a 
Rádio Aparecida sobre esse assunto e afirmei que entendia que as 
classes dominantes, para manter o "status quo", não aplicavam 
recursos na área da educação, para não informar e, com isso, 
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continuar dominando. Depois disso, passei a ter um entendimento 
mais objetivo, tentando implementar, dentro das ações que fazem 
parte de minhas funções, algo efetivo para atender àquilo que a 
senhora está apresentando. Tenho claro que isso é prioritário. 

A condição excelente para a gestão ambiental, a meu modo de ver, 
seria por território. Um território menor, com as pessoas que usam 
aquele espaço fazendo sua gestão, é o que buscamos alcançar, seja 
um bairro, um município, uma sub-bacia, uma microbacia. As pessoas 
que ali moram teriam informação, condição de raciocínio, de relações 
de causa e efeito e exerceriam ali o poder de Estado. Essa é a 
condição ideal. Sem educação, isso é impossível. Até apresentamos 
aqui o princípio da subsidiariedade, que determina que o Governo só 
deve intervir em questões que a sociedade não consiga resolver. Nas 
ações do Comitê do Rio Paraopeba, estamos tentando fazer desse 
jeito, mas é muito difícil , na prática, difundir a descentralização. 
Provocar ou induzir uma dinâmica de participação que chegue a isso é 
muito difícil. 

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Quero agradecer e sugerir ao 
conferencista Mauro, deixando uma interrogação, se não daria para 
substituir interesse por interesses e direitos, principalmente direitos. É 
claro que entendendo presentes os deveres.(- Palmas.) 

O Vereador Pedro Lucas Rodrigues - Pedro Lucas Rodrigues, 
Vereador de Patos de Minas, Delegado Regional , representando a 
região. Os municípios instituem a cobrança de taxa de esgoto com o 
objetivo de tratá-lo , porém não o fazem, utilizando os recursos obtidos 
com essa cobrança em outras áreas. Perguntamos a qualquer um dos 
debatedores se existe a possibilidade de se criar um mecanismo 
próprio para impedir ações dessa natureza; por exemplo, um fundo 
municipal gerenciador desses recursos, que impedisse os desvios e 
fizesse com que os referidos recursos fossem destinados 
exclusivamente ao tratamento do esgoto. 

A Sra. Patrícia Boson - Em relação à cobrança pelo uso da água, a 
lei de Minas Gerais determina que os recursos devem ser aplicados 
obrigatoriamente na bacia. Não há a possibilidade do desvio, eles são 
obrigatoriamente aplicados na bacia. Onde aplicar, é o fórum do 
comitê que decide. Se o fórum do comitê entender que a aplicação 
prioritária é no tratamento de esgoto, serão aplicados no tratamento 



de esgoto. Se não entender, não serão aplicados. Serão aplicados 
onde o fórum do comitê julgar melhor sua aplicação. 

IOI 

Através do programa de tratamento de esgoto que a Agência 
Nacional da Água tem feito, temos percebido que os comitês têm essa 
percepção, principalmente da importância do tratamento de esgoto 
doméstico, na questão da recuperação das bacias. Não tenha dúvida 
de que assim que a cobrança pelo uso da água se iniciar, 
provavelmente os recursos serão destinados para os esgotos, que são 
um dos principais problemas da bacia hidrográfica. 

Em relação ao fundo, nossa lei não priorizou esse formato , porque 
não temos tido uma história muito bonita com os fundos. Infelizmente, 
em nosso Estado, há algumas destinações constitucionais obrigatórias 
que não são cumpridas. Uma delas é com a ciência e a tecnologia: é 
destinado 1% da nossa arrecadação para esse fundo e , infelizmente, 
desde que isso surgiu na Constituição mineira, nenhum governante 
cumpriu. 

Estamos buscando um caminho para que essa aplicação seja mais 
direta, não passe pelos perigosos fundos e lá fique perdida. 

O Vereador Ivo das Chagas - Assisti atentamente a todas as 
exposições e aprendi muito, mas estranho que nenhum dos 
expositores, ao falar em águas, tenha-se referido à proteção do 
cerrado, uma vez que o cerrado, tanto o mineiro quanto o brasileiro, é 
o pai das águas. 

Outra questão que me preocupa e que sempre aponto em eventos 
como este é a não-existência de um trabalho sobre o problema 
ambiental , do ponto de vista global. Devemos implementá-lo com 
certa urgência. Se não conhecemos o ambiente, como trabalhá-lo? 
Em Minas, praticamente nada foi feito a esse respeito. Não temos 
ainda o trabalho de conhecimento ambiental do Estado. Como 
trabalhar sobre o que é desconhecido? 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Desde a institucionalização da Lei n° 
6.938, de 1991, o Estado brasileiro, para exercer sua função na área 
de meio ambiente, organizou-se de maneira cega na liberação de 
processos autorizativos. Não há um ente de Estado que esteja 
medindo a velocidade da renovação dos recursos renováveis ou a 
capacidade de suporte aos recursos não renováveis. Concedem 
licenciamentos ambientais à implantação de empreendimentos 
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poluidores. Segundo o mecanismo de comando e controle, cada 
um deles pode emitir um pouquinho de poluição. Só que são liberados 
2 mil licenciamentos numa mesma microbacia, como é o caso da de 
Betim, sem considerar a capacidade de assimilação do meio. O 
Vereador está coberto de razão. 

Acreditamos que podemos, por via dessa gestão, criar um ente que 
meça a poluição e esteja preocupado em aumentar a capacidade 
hídrica, porque a água é a síntese dos demais fatores ambientais. E é 
por acreditar nisso que estamos nos empenhando e trabalhando 14 
horas por dia. Sabemos, no entanto, que, para atingir esse intento, a 
participação da sociedade é imprescindível. Sem isso, nada será 
possível. 

O Sr. Ênio Resende de Souza - A gestão dos recursos hídricos 
transcende os próprios recursos hídricos. Na verdade, temos de falar 
de bacias, dos demais recursos naturais e, principalmente, do homem 
inserido no meio ambiente. 

Nós, que militamos na área agropecuária. como é o caso da 
EMATER, reconhecemos a necessidade premente da caracterização 
das bacias hidrográficas e, depois, de um trabalho em diagnóstico e 
planejamento participativo para a solução dos problemas dessas 
bacias. 

A EMATER está fazendo isso na prática. Tem um convênio em vigor 
com a ANA, atuando em 200 municípios mineiros da bacia do rio São 
Francisco. Em cada um desses municípios, uma bacia hidrográfica 
municipal será caracterizada. 

Posteriormente, será feito um plano de manejo integrado dessa sub-
bacia. É fundamental conhecer o que temos na bacia e aplicar melhor 
o plano, instrumento que temos na lei federal e na lei estadual tão 
pouco utilizado. 

O Sr. Monir Adel Helal Chraf - Sou Presidente da Câmara de 
Recursos Hídricos de lpatinga. Observando o mundo globalizado em 
que vivemos e sabendo que todo e qualquer custo e benefício 
geralmente vão ao encontro do trabalhador e do cidadão comum, 
indago quem pagará o custo que cobramos dos recursos hídricos. Há 
alguma lei que proteja tanto o trabalhador rural quanto o cidadão 
comum? 

O Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva - A questão sobre quem paga, 
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debatida há poucos dias na TV Minas, suscita discussão. 
Determinado usuário que pagará vai ou não repassar esse custo para 
a população? Algum setor usuário da água posicionou-se dizendo que 
não repassaria. Mas, mesmo que o fizesse, para cada cidadão esse 
valor é extremamente baixo. O setor onde trabalho já paga geração de 
energia. Se fosse transferir o custo do pagamento que esse setor faz 
para todos cidadãos e consumidores de energia, não daria mais do 
que R$0,01 . No futuro, vamos nos aprofundar nessa questão. Em 
princípio, o valor não traria preocupação, por ser extremamente baixo. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - É importante ter claro o conceito da 
cobrança, que é a internalização da poluição socializada ou da 
alteração de regime que está sendo socializado, ao se gerar riqueza 
com o uso da água. A cobrança deve internalizar isso na planilha de 
custo de quem está obtendo lucro com o uso da água. 

Se há um rio poluído, alguém faz um investimento para despoluí-lo, 
e há vários usuários a jusante, alguém vai ser beneficiado com a 
limpeza da água. Concorda? Por isso é que existem instrumentos ou 
mecanismos chamados de poluidor-pagador e beneficiário-pagador. 
Se esse processo for bem discutido, arejado, clareado, com 
informações, não há necessidade de repassar esse custo a quem não 
o causou. Quando há um arranjo ou um rearranjo, que incorpora o 
custo ambiental , alguns também estão sendo beneficiados, já que vão 
passar a não gastar dinheiro para limpar a água que será utilizada. 
Estou exemplificando. É necessário que essa questão seja bem 
entendida e discutida, com ampla participação e com informação. Não 
acho que esse custo vá ser repassado ao trabalhador, não há 
necessidade. É apenas um rearranjo das contas. 

O Sr. Osmar - O Dr. Mauro disse que havia de R$1 0.000.000,00 a 
R$20.000.000,00 para implementar e incentivar as ações e a gestão 
das águas. Queremos saber qual o caminho das pedras. 

O Sr. Mauro da Costa Vai -Tenho que fazer uma correção. Essa foi 
uma estimativa que fiz em razão da necessidade de se 
implementarem sistemas de informação em todos os comitês de 
bacia, em todas as regiões, em todas as agências ou unidades 
técnicas e no IGAM. É uma estimativa de recursos para se 
implementar esse sistema, para dar suporte às tomadas de decisão 
nos comitês. Não sei o montante certo, mas, no mínimo, uns 
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R$30.000.000,00, R$40.000.000,00 já foram ou seriam dotados 
para a FHIDRO. Talvez a colega Patrícia possa esclarecer isso. 

A Sra. Patrícia Boson - Os R$1 0.000.000,00 a R$20.000.000,00 
colocados pelo palestrante são uma estimativa, não estão disponíveis. 
Esse valor é o necessário. Vocês poderiam formular tal pergunta à 
Procuradora-Geral do Estado, Ora. Carmem Lúcia. O que ocorre é 
que as hidrelétricas já pagam pelo uso da água. Desde a promulgação 
da Lei no 9.984, que criou a ANA, elas são as únicas usuárias que 
pagam pelo uso da água. Pagam R$0,75, que foram acrescidos da 
compensação financeira. A lei é muito clara. Passou de R$6,00 para 
R$6,75. Esses R$0.75 são o pagamento pelo uso da água. Só que 
eles pagam pelos rios de domínio do Estado, ou seja, quando a 
CEMIG usa as águas do rio Araguari em duas grandes hidrelétricas, 
está pagando ao Governo Federal pelo uso da água de domínio 
estadual. E esse dinheiro vai para lá e lá fica. Então, uma boa 
pergunta para se fazer à Ora. Carmem Lúcia é por que esse dinheiro, 
exigido pelo uso de um bem público do Estado, é cobrado pela União 
e, ainda por cima, fica por lá. Esse dinheiro que as hidrelétricas 
utilizam é mais do que suficiente para implementar esse sistema de 
gestão, ou seja, para, no mínimo, fazer com que elas funcionem onde 
estão instaladas. A Lei no 9.984 estabelece que esses R$0,75 são 
para a implementação da política nacional de recursos hídricos. É 
preciso dizer que os comitês estaduais de recursos hídricos são parte 
da política nacional de recursos hídricos. 

O Sr. Marcelo de Deus Melo - Para complementar a resposta da 
Sra. Patrícia, gostaria de dar-lhes uma idéia dos números. Em Minas 
Gerais, temos vários geradores de energia. Mas só a CEMIG está 
gerando, por meio da cobrança desses R$0,75 pelo uso da água, 
cerca de R$8.000.000,00 por ano - dinheiro que vai para Brasília, 
quando poderia ser utilizado, pelo menos nos rios de domínio do 
Estado, em idéias e propostas como essa. 

O Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva - Ao pensarmos na cobrança 
pelo uso da água, não podemos nos esquecer de que a água é um 
bem disponível na natureza e necessário ao corpo humano. Assim, o 
pagamento pelo uso da água deve ser diferente do pagamento pelo 
consumo. O uso modifica a qualidade da água, ao passo que o 
consumo é algo natural. Então, antes de começarmos a pensar na 
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cobrança, temos de lembrar que o consumo "in natura" da água, 
necessário à vida, que vai acabar em nossa casa, em nossa torneira, 
em nossa alimentação, é um uso natural; á água é um bem público 
disponível, como disse a companheira. O que sempre acontece em 
todos os lugares em que se faz a cobrança é que se cobra pela 
condução da água, pelo melhoramento que se faz ou por sua 
modificação, para que seja vendida em forma de outro produto. 

Então, em um primeiro momento, quem tem de pagar pela água é 
quem a modifica ou dela se utiliza para a produção de qualquer coisa, 
não quem dela bebe, fazendo um consumo natural. Esse é o primeiro 
norte que devemos estabelecer. A sociedade civil deve ter isso bem 
claro e permanecer firme nesses posicionamentos: quem bebe água, 
quem se utiliza da água na alimentação não tem de pagar pela água. 
Isso, é claro, em um primeiro momento; depois, declina-se uma série 
de discussões. Quem tem de pagar é quem modifica a qualidade, o 
valor de essência da água para a vida humana. 

O Sr. José Magno Senha Fernandes - Antes de fazer a pergunta, 
gostaria de tentar responder uma outra sobre o problema da 
educação. Acaba de ser instalado o SERÁGUAS. Ou seja, 18 
entidades se reuniram para criar um centro de estudos, que envolve, 
em Minas, quatro universidades - UFMG, Ouro Preto, ltajubá e o 
CEFET - e os municípios do Circuito das Águas, com o objetivo 
exclusivo de criar competência nessa área. 

Minha pergunta à Mesa é a seguinte: por esses estudos econômicos 
de cobrança pela água - fala-se em algo em torno de R$0,02 por 
metro cúbico -, já se verificou se isso seria capaz de gerar uma 
poupança interna brasileira para que possamos resolver os nossos 
problemas da bacia hidrográfica sem dependermos de endividamento 
externo? Já há estudo sobre isso? O valor é baixo, realmente, mas, 
pela massa, isso já permitiria que nós, brasileiros, resolvêssemos os 
nossos problemas sem dependência externa? 

A Sra. Patrícia Boson - Nosso maior problema nas bacias 
hidrográficas é o esgoto doméstico. Há anos não se investe em 
esgoto doméstico, e, atualmente, mesmo que não tenha nenhum 
problema de endividamento, uma Prefeitura não consegue crédito 
para fazer o tratamento do seu esgoto doméstico. 

É preciso deixar claro, para não haver expectativa, que, mesmo que 
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se cobre pelo uso da água, qualquer coisa que quebre toda a 
cadeia produtiva deste País, não se consegue dinheiro suficiente para 
cobrir o déficit de saneamento. 

Nenhuma bacia hidrográfica deve ter ilusão sobre a cobrança pelo 
uso da água, em que pagam somente os usuários, e, entre eles, as 
companhias de água que nos servem. É uma ilusão achar que a 
sociedade civil não arcará com isso. 

Ela arcará, porque hoje a água é apanhada "in natura" pelas 
companhias, que nos cobram apenas pelo fato de levá-la com 
qualidade para as nossas casas. A companhia não paga pela 
utilização dessa água. Irá pagar, e não creio que arcará sozinha com 
esse custo. Ela o dividirá conosco. 

Quero dizer que não há dinheiro de cobrança que seja suficiente 
para cobrir o déficit em investimento, em saneamento público neste 
País. Não sou economista, mas, se for necessário buscá-lo 
externamente, é claro que a cobrança pelo uso da água não resolverá 
o problema de saneamento das nossas bacias. 

O Sr. Lázaro Tadeu Ferreira da Silva - Retomo essa questão de 
quem paga e quem não paga, quem pagou e quem não pagou, quem 
prestou ou não prestou o serviço devido. 

Na nossa região discutimos a questão com a SABESP. Não sei o 
que ocorre em Minas. Na SABESP, quando pagamos a conta de 
água, consta "taxa de água e esgoto". Sempre paguei assim , e o 
grande argumento é o de que o pagamento é pelo afastamento do 
esgoto da nossa propriedade. 

Não quero saber onde o produtor de urânio, ou de outro produto 
qualquer, colocará o resíduo daquela operação. Se eu paguei para ele 
o fazer, a dívida é dele. 

Em São Paulo, a SABESP continua pegando os recursos de comitê 
para fazer os trabalhos de saneamento. Na minha visão, é um débito 
institucional da SABESP. Quem deve é ela; eu paguei, não quero 
pagar de novo. 

Falo agora da forma de participação da sociedade civil com a sua 
sensibilidade de perceber aonde está sendo conduzido o consciente 
coletivo e o entendimento do que está nessa proposta da ANA e na 
proposta dos comitês de bacias. 

Temos de estar atentos. do contrário acontecerá como os fundos de 
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pensão. Será um grande fundo que vai parar nas mãos dos 
mesmos que pegaram o dinheiro público e o colocaram em operações 
que não eram as mais adequadas. Conhecemos várias instituições 
que usaram e abusaram dos recursos que a sociedade civil dispôs 
para implementar uma série de ações no País e foram investidos em 
mercado de capitais. 

Devemos ficar atentos à cobrança da água para que não se 
transforme em movimentação de capitais e uso indevido para cobrir 
operações mal realizadas pelo Estado, pela iniciativa privada ou por 
empresas mistas. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Sou pesquisador, representante da 
ABEMEC-MG. Entrego ao Deputado Antônio Júlio documento que 
propicia um conjugado de tecnologias limpas e ambientalmente 
corretas, que podem viabilizar o saneamento básico, não só em 
Minas, mas em todo o Brasil. 

O Sr. Roger Carvalho dos Santos - Boa tarde. Sou Diretor do 
Sindicato dos Psicólogos do Estado e Membro do Conselho Estadual 
de Assistência Social. Pergunto ao Deputado Ivo José sobre a Lei n° 
12.812, de 1998, que trata do PRÓ-ASSISTE, que garante direitos a 
famílias atingidas por barragens. Na oportunidade em que vamos 
fazer uma série de discussões sobre os relatórios, diagnósticos, etc., 
estariam à disposição dos grupos a cartilha ou a lei para que 
pudéssemos discutir e aprofundar, para contemplar e dirimir algumas 
dúvidas? O CEAS, muitas vezes, tem algumas dificuldades para 
deliberar sobre a política de assistência quando a construção de 
alguma barragem atinge determinada comunidade. 

Essa lei está disponível para que seja inserida nas discussões de 
grupo? Os delegados podem contribuir para a melhora da lei? Há 
dúvidas sob o ponto de vista da deliberação do CEAS, competente 
para fiscalizar e deliberar sobre a questão das comunidades, quando 
invadidas por águas e enchentes. Muito obrigado. 

O Deputado Ivo José - A Lei n° 12.812 assegura assistência social 
às famílias que têm propriedades localizadas em áreas atingidas pela 
construção de usinas e hidrelétricas. Está em vigor, e há dificuldades. 
Uma delas é a questão dos recursos. O Roger pergunta sobre o PRÓ-
ASSISTE. Temos emenda na LDO deste ano, para viabilizar a 
aplicação dessa lei. Não prevíamos o levantamento dessa questão. 
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Portanto, a lei não consta do material distribuído. Podemos 
providenciar o texto da lei. 

O Dr. Marcelo, da CEMIG, ao fazer a sua exposição, citou, dentre os 
múltiplos usos da água e da questão das usinas hidrelétricas, o 
impacto social e cultural que deve ser considerado. Essa lei vem 
resgatar isso e dar essa garantia. Mas tem que ter efeito prático e a 
aplicabilidade garantida e assegurada. Órgãos como CEAS, 
SETASCAD, CEMIG, FEAM, etc., estão articulando a viabilização 
dessa lei. Há em torno de 1 O projetos em andamento, para aplicação 
dessa lei na FEAM. A partir da sua sugestão, encaminharemos cópia 
do texto da lei , para subsidiar as discussões dos grupos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 

aos ilustres expositores, às demais autoridades e participantes, bem 
como ao público em geral pela honrosa presença e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 
14h30min. nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1903 REUNIÃO ESPECIAL, EM 1°/7/2002 
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Mauro Lobo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavra do Sr. Cid Tomanik Pompeu -
Palavras do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Palavras do Sr. 
Márley Caetano de Mendonça - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Alencar da 
Silveira Júnior - Anderson Adauto- Antônio Genaro- Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
João Leite - João Paulo - Luiz Tadeu Leite - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pinduca Ferreira - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 14h15min, declaro 
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aberta a reumao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente- A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Cid Tomanik Pompeu, Consultor Jurídico na Área de 
Recursos Hídricos; Antônio Augusto Junho Anastasia, professor da 
Faculdade de Direito da UFMG; e Márley Caetano de Mendonça, 
Consutor Jurídico do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM. 

Gostaria de dizer da minha satisfação e honra por, em nome do 
Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio, fazer a abertura 
dos trabalhos nesta tarde e de deixar meu testemunho sobre a 
importância, para todos nós, da realização desta plenária final. Tive o 
privilégio e a honra de coordenar uma reunião descentralizada, 
realizada em Araçuaí, e fiquei impressionado com o nível de 
participação e motivação de mais de 300 representantes de todas as 
regiões em torno de Araçuaí. Tivemos a oportunidade de assistir, com 
bastante entusiasmo, à participação de todos, levando suas 
ansiedades e sugestões. 

Estamos aqui reunidos, durante esses 3 dias, com 1 02 
representantes de todas as regiões do Estado. Não temos dúvida de 
que o relatório final deste seminário será um sucesso. Já antevemos 
isso, pois raramente tivemos a Assembléia repleta de personalidades 
tão importantes do setor de saneamento e meio ambiente. Portanto, 
com grande satisfação, passo a palavra ao ilustre Deputado Mauro 
Lobo. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Destina-se esta reunião 

ao prosseguimento do Seminário Legislativo Águas de Minas 11 , com a 
apresentação do tema Agências de Bacias. 

Palavras do Sr. Cid Tomanik Pompeu 
Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Deputado Mauro Lobo, Antônio 

Anastasia, Márley Caetano, Deputados, Vereadores, representantes 
de comitês e de órgãos públicos, participantes, sociedade civil , é uma 
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honra estar aqui , após nove anos do primeiro encontro, do qual 
também participei. Este é um reencontro muito feliz porque vejo que a 
semente lançada frutificou. 

Em termos de água, a própria Conferência de Haia concluiu que em 
todo o mundo. onde os usuários participaram os serviços foram bons, 
conforme resultado do balanço do dia 22 de março. feito anualmente. 
Em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. onde os usuários 
não participaram os resultados deixaram a desejar. Vendo esta Casa 
cheia e a insistência da sociedade civil na busca de caminhos, 
acreditamos estar no rumo certo. 

O tema de que tratarei tem como primeiro elemento a natureza 
jurídica e poderei usar jargão que deixe dúvidas, que poderão ser 
esclarecidas nos debates. 

Gostaria de lembrar que tomamos emprestado da França esse 
sistema de coordenação de bacia, mas com outra configuração. Na 
verdade, o que tomamos por modelo foram os nomes, porque a 
estrutura é diferente, o país é unitário e somos uma federação e os 
propósitos da legislação francesa são um pouco diferentes dos nossos 
em termos da questão até do pagamento pelos usuários. Na França, 
as agências de bacias são o que poderíamos transformar no Brasil em 
autarquias. São entes autônomos da administração francesa que têm 
como receita a relevância, como tem as outras entidades autônomas, 
que são as suas receitas. 

No Brasil , o modelo começou em São Paulo porque especialista é 
aquele que tem o problema primeiro. A questão hídrica em São Paulo 
é bastante difícil, principalmente pela poluição. Em São Paulo foi 
organizado o primeiro sistema, a primeira lei , e o modelo da lei 
paulista foi distribuído por todo o País pelas associações de água. que 
tiveram um papel muito importante. Em vez de ficar num estudo de 
prateleira, elas distribuíram esse estudo por todo o Brasil , e os 
Estados iam recebendo e adaptando às suas peculiaridades. O 
modelo de agência estudado, depois de repassarmos várias formas, 
foi pensado após passarmos pela natureza jurídica de vários entes 
possíveis. E, apenas para dar uma visão ampla - porque, às vezes, 
pode parecer que o jurista tenha uma caixa-preta fechada e que dá o 
produto mas não mostra a receita -, gostaria, rapidamente, de dizer 
que, no direito , encontrar a natureza jurídica de um instituto é 
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exatamente pontificá-lo, identificar onde ele fica dentro de um 
ordenamento jurídico. Isso é encontrar a sua natureza jurídica. Por 
exemplo, se há uma relação de acordos entre partes, se há um 
contrato, o que é aquele instituto dentro da figura que vimos na 
prática? Nesse sentido, então, vamos ver a agência. A agência é uma 
pessoa jurídica. O que é uma pessoa? Pessoa é aquilo que o direito 
diz que é uma pessoa. Nem sempre foi assim. No passado, o escravo 
não era pessoa, era coisa. Mais tarde, o direito conferiu-lhe qualidade 
de pessoa no sentido jurídico. E o que é pessoa? É o sujeito de 
direitos e obrigações dentro desse esquema de natureza jurídica 
daquela pessoa. Qual é o caminho a seguir? Primeiro, tenho de saber 
que tipo de pessoas o direito reconhece. Reconhece as pessoas 
físicas , que somos nós, e reconhece as jurídicas, que são as 
instituições. Figuras para as quais o direito deu, por essa 
necessidade, um período de duração indeterminado, o que não ocorre 
com as pessoas físicas. 

E essas pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas podem ser públ icas 
ou privadas. As públicas estão encarregadas da administração do 
Estado, tanto na parte política, legislativa, quanto na parte executiva, e 
aí vamos encontrar as pessoas jurídicas políticas constitucionais: a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 

Entre as pessoas públicas, existem também as administrativas: as 
autarquias territoriais - no Brasil , já tivemos territórios, que eram, na 
verdade, autarquias territoriais - e as não territoriais, que são as 
fundações públicas e as corporações públicas. 

No campo privado, temos dois tipos de pessoas: as fundações e as 
corporações. As primeiras são patrimônios que a lei determina sejam 
personalizados e dirigidos a um fim. Não são sociedades. O próprio 
patrimônio, o conjunto de bens forma a fundação. Depois, temos as 
corporações, que envolvem as pessoas. A fundação tem, como seu 
elemento básico, o patrimônio, e existem pessoas que precisam fazer 
com que aquilo se desenvolva. As corporações são de dois tipos: de 
sociedades e de pessoas. As sociedades têm a finalidade de 
repartição de lucros e de realização de interesses, em geral dos 
lucros. Já as associações consistem na reunião de pessoas para a 
realização de objetivos comuns. 

Pensando nisso, vemos o que há dentro das figuras jurídicas, para 
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discutir. Fui tão longe, porque temos de tratar da natureza jurídica 
das agências e, para isso. precisamos saber que pessoas e modelos 
existem. Não é possível, em um país continental como o nosso, 
escolher um modelo e, com ele, engessarmos a Amazônia e o semi-
árido, pois existem problemas culturais e regionais, assim como 
peculiaridades de Estados e regiões. Por isso, temos uma federação. 
Se fosse tudo muito igual, poderíamos ter um Estado unitário. A 
federação é a reunião, a agregação de diversidades a serem 
respeitadas, e a própria Constituição garante a sua autonomia, para 
que as peculiaridades sejam mantidas. 

A Constituição, em seu art. 25, estabelece que os Estados 
organizam-se e regem-se pelas Constituições que adotarem, 
respeitados os seus princípios. Se eles se organizam, em qualquer 
campo, a Constituição não excluiu nada. Dentro desse sistema 
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, entendo que os 
Estados podem criar seus modelos, desde que compatíveis com o da 
União, para não marchar na contramão. Não é preciso ser tudo igual. 
Portanto, a questão da escolha da natureza das agências e bacias 
cabe aos Estados e a seus criadores. Decidirão se será fundação, 
autarquia, associação ou sociedade sem fins lucrativos. Cada Estado 
deve debater sobre isso, para saber o que seria mais conveniente 
para os seus administrados. Como a sociedade civil gostaria de 
participar? Essa escolha seria exatamente da forma com que cada 
Estado criaria a sua gestão, de acordo com o sistema e seguindo a 
legislação, quando não interfere nessa organização e na autonomia 
do Estado. O ideal seria que esses modelos levassem a organismos 
intergovernamentais, de que, nos mesmos organismos e com a forma 
jurídica que tivessem, participassem a União, os Estados, ou o Estado 
correspondente, e os municípios. Os municípios têm importância vital 
para a gestão das águas. Foi muito bem dito aqui que é impossível 
administrar as águas sem pensar no uso do solo, que está, em grande 
parte, nas mãos dos municípios. Se não participarem do sistema, 
apenas porque não têm a água sob o seu domínio, será muito difícil 
para os Estados montar uma gestão, mesmo com a participação da 
sociedade civil. Muitos municípios são usuários das águas na área do 
saneamento e de outros serviços. Têm o território para gerir o uso do 
solo. Os representantes da sociedade civil também ocupam o solo em 
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suas mais variadas atividades. Então, são vozes importantes. Não 
há quem não seja usuário da água. Esse conjunto de pessoas deveria 
formar e gerir um organismo, sem que este fosse da União, do 
Estado, dos municípios. Com isso, sobram dois modelos. As agências 
poderiam ser fundações ou associações. Cada Estado escolheria o 
seu modelo. São Paulo escolheu o da fundação. As agências seriam 
fundações , que não são do Estado. Uma lei estadual autoriza o 
Estado a participar da criação das agências de bacia, que terão, como 
contrapartida, os municípios e a sociedade civil , sendo que, nos 
municípios, se não houver presença de população na área de 
atuação, a agência não será criada. 

Pode ser que haja outros espíritos. Há quem fale que não se trata de 
natureza jurídica, mas de qualificação de entidade, de organizações 
sociais e de organizações civis de interesse público. Esse assunto 
também deve ser debatido. No meu entender, as organizações sociais 
devem dedicar-se às atividade soc1a1s. Se examinarmos a 
competência das agências previstas, veremos que não se trata de 
atividades sociais. 

Também há um aceno para a criação das OSCIPs. Só que para 
essas haverá a necessidade de uma contrapartida da iniciativa 
privada e , para trazê-las, será necessário um concurso de projeto. 
Então, são detalhes que precisarão ser examinados e discutidos no 
campo da Agência de Águas. 

O meu tempo está-se esgotando, portanto agradeço a atenção dos 
senhores participantes e coloco-me à disposição para os debates que 
se fizerem necessários. Obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia 
Exmo. Deputado Mauro Lobo, que coordena estes trabalhos, meus 

ilustres colegas de debate, Prof. Cid Tomanik Pompeu e Dr. Márley 
Caetano de Mendonça, senhores parlamentares, senhoras e senhores 
que participam deste belo seminário sobre as águas de Minas, que 
acontece depois de dez anos de ocorrido o primeiro. Os meus 
agradecimentos à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
que me honra com o seu convite para participar de tão importante 
evento, permitindo o meu retorno a uma Casa que me traz as 
melhores lembranças desde o tempo da Assembléia Constituinte do 
Estado, quando aqui atuei em nível técnico. 
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Como observamos pela brilhante palestra do Dr. Cid Pompeu, 

estamos diante de um dos temas mais delicados do direito 
administrativo moderno. Poderia dizer - e tenho oportunidade de fazê-
lo- que, juntamente com a natureza jurídica da região metropolitana, a 
questão das águas certamente significará, em médio prazo, uma 
indagação jurídica de grande profundidade que vai desafiar a doutrina 
do direito público, em geral, e do direito administrativo, em especial , 
na identificação de um perfil consentâneo com as necessidades de 
gestão de tema tão relevante. Sendo assim, eu me permitirei pautar a 
minha intervenção pelo amparo na legislação já dada, que é a lei 
federal , bem como a estadual, que trata dessa gestão de águas. O Dr. 
Cid Pompeu nos deu, de maneira muito clara e didática, um panorama 
da natureza jurídica das Agências de Bacia. Concordo integralmente 
com o que foi dito aqui pelo ilustre conferencista e gostaria de aditar 
algumas observações que podem cair bem diante do figurino 
administrativo de Minas Gerais. Temos, em primeiro lugar, uma 
questão interessante: a Lei Federal n° 9.433 foi editada em 1997, no 
dia 8 de janeiro, quando estava em gestação, no âmbito federal , a 
reforma administrativa do aparato do Estado. E essa reforma tinha 
como um de seus amparos uma figura já conhecida de todos, as 
chamadas organizações sociais, que dependiam, no seu implemento, 
de uma parceria do chamado terceiro setor, que deveria colaborar 
com o poder público na gestão da coisa pública. Essa figura não foi 
implementada na sua totalidade e teve como desdobramento, dois 
anos depois, pela Lei n° 9.790, de 1999, a figura das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público - as OCIPs -, que também 
sinalizam com a participação do terceiro setor na gestão das coisas 
públicas. Faço essa referência, porque, de modo muito interessante e 
inovador, na Lei Federal, capítulo VI , temos no art. 47 o seguinte 
título: "Das Organizações Civis de Recursos Hídricos", como todos 
conhecem. E a própria lei autoriza que essas entidades sejam 
equiparadas às agências. Então, fazendo uma pequena distinção do 
enfoque dado pelo Dr. Cid Pompeu, na mesma linha, temos 
organizações que ou são ou não são estatais. 

Ou elas integram o Estado e pertencem à administração pública 
direta ou indireta, ou não pertencem à administração pública. E 
eventualmente temos uma zona cinzenta intermediária, em que 
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gravitam entidades que prestam estreita colaboração ao poder 
público, ainda que formalmente não integrem a administração pública. 

Poderia citar, à guisa de exemplo, desde logo, a figura das 
fundações de apoio às universidades federais, que são uma categoria 
totalmente distinta das demais e reconhecidas por lei federal. 

Parece-me que o legislador federal , em 1997, resolveu inovar. 
Aproveitando o ambiente da reforma do Estado, cujas organizações 
sociais já eram discutidas, ainda que tenham vindo posteriormente - a 
lei delas é de 1998, e a OCIP só veio dois anos depois - , a lei alude a 
uma figura pública, mas não estatal. 

Como todos sabemos, a reforma do Estado tem a idéia de 
atividades de interesse geral, de interesse coletivo, de interesse 
público, mas não tem a presença do Estado na sua gestão. Por que 
ocorre isso? Para essa grande dúvida, vou dar um enfoque. 

Qualquer entidade estatal irá submeter-se, queiramos ou não, a um 
regime jurídico próprio que, entre nós, se denomina regime jurídico 
administrativo, cujas regras são muito adequadas, corretas, baseadas 
em princípios constitucionais ; porém, na visão de alguns- a doutrina é 
muito rica nisso -, esse regime jurídico embaraça e constrange uma 
atuação mais livre, porque impõe regras de concurso público, regras 
de licitação, regras da contabilidade pública, entre outras tantas que 
poderia citar. 

Então, o objetivo da figura do público não estatal é exatamente 
permitir que essas entidades desenvolvam suas atividades, mas não 
se submetam a essas determinadas teias e amarras, mesmo que 
tenham de prestar contas, rigorosamente, de todo recurso público que 
venham a receber. 

A meu juízo, foi essa inspiração, essa idéia, no art. 47, que amparou 
o legislador federal a tratar das organizações civis e a permitir essa 
cooperação das agências, porque evidentemente as agências de 
bacias têm duas opções: ou são públicas, ou são não públicas, do 
ponto de vista da sua natureza jurídica; ou integram ou não integram a 
administração. 

A legislação mineira, seguindo essas águas - para ser bem literal em 
nosso caso -, a meu juízo, foi feliz e avançou um pouco, permitindo, 
de certo modo, antever uma solução para a questão das agências. 
Parece-me que o legislador mineiro, melhor ainda do que o legislador 
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federal , pretendeu que essas agências não integrassem a 
administração pública, permitiu estimular, entusiasmar. fomentar a 
participação das sociedades nessas agências, de forma que fossem 
instituições genericamente de natureza pública, mas não estatais, não 
integrantes do poder público. Tanto assim é, que a lei mineira, quando 
dispôs claramente, em seu art. 37, a expressão "as agências de bacia 
hidrográfica, quando instituídas pelo Estado", previu que havia outro 
modelo, não instituído pelo Estado. 

É bom abrir um pequeno parêntese para lembrar que tudo aquilo 
que o Estado institui, mesmo indiretamente, se torna público, ou seja, 
essa instituição torna-se pública, torna-se parte do Estado, vinculada, 
submetida ao que chamei, há pouco, de regime jurídico-administrativo, 
com as regras clássicas que todos conhecemos, próprias da 
administração pública. Então, o legislador mineiro disse que pode ser 
uma instituição pública, pois vai subsidiar, assessorar, fomentar, 
auxiliar, com aquela gama enorme de atribuições que tem, os comitês, 
e naturalmente, para tanto, poderá ter natureza autárquica. 

Em Minas Gerais, ela pode ser uma fundação pública. O Estado não 
pode instituir, por norma constitucional , uma fundação de direito 
privado, como também a União não pode. Mas pode também ser, 
como diz a lei, uma entidade que adote um figurino de direito civil ou 
comercial. Pode ser uma empresa pública, uma economia mista, 
ainda que, a meu juízo, não seja essa a modelagem correta em razão 
de seu objeto. Mas, em tese, de todo modo, como disse o legislador 
mineiro, essa hipótese existe. No entanto, o mais inovador e mais 
interessante está mais adiante, quando o legislador trata das 
associações regionais , locais e multissetoriais , de usuários de 
recursos hídricos. O art. 4 7 e seus parágrafos - texto conhecido por 
todos- dizem que a natureza jurídica da organização administrativa de 
consórcio intermunicipal ou associação regional e multissetorial de 
usuários de recursos hídricos será estabelecida no ato de sua criação, 
na forma de organização civil para recursos hídricos. Com isso, o 
legislador mineiro fez uma escolha. Abraçou a figura criada na lei 
federal , de organização civil para recursos hídricos, entidade pública 
não estatal , que poderá ser o modelo. Sob esse pálio, podemos 
construir entre nós a figura das agências. As associações receberiam 
essa qualidade sob esse título, sem necessitar, em Minas Gerais, 
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entrar em questão extremamente polêmica, se temos ou não entre 
nós organizações sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público. São temas talvez pouco concretos, estéreis e até 
podem parecer questões bizantinas para pessoas especializadas na 
questão do meio ambiente e das águas, mas têm grande relevância 
no mundo jurídico. Por exemplo, aplicar-se a lei federal das OSCIPs 
ou não ao Estado pode parecer querela de segunda categoria, mas é 
fundamental para o direito administrativo, e ainda não há solução para 
responder a essa indagação. 

Como disse, a meu juízo, essas questões estariam superadas no 
caso estadual, porque o legislador, em 1999, já se inclinou por 
determinado modelo, dizendo que é público, estatal , integrando a 
administração sob qualquer forma, admitida a autarquia, a fundação 
pública, a sociedade de economia mista ou a empresa pública, ou 
adotará esse modelo de organização civil para recursos hídricos. 

E qual será o conteúdo? Concordo integralmente com o Prof. Cid. 
Se será associação ou fundação é questão de natureza jurídica, que, 
a essa altura, é de somenos importância, sabendo que terá 
necessariamente vínculo com o poder público que não a faça 
integrante dele. Essa é a grande escolha. E o Prof. Cid lembrou bem 
que estamos em modelo federativo, ao contrário da França. Portanto, 
os Estados têm ampla e plena competência de auto-organização. E, 
em matéria de direito administrativo, é praticamente o que sobrou de 
competência dos Estados federados ; é, então, matéria de política 
interna do Estado. Adotará a forma que melhor lhe aprouver, a seu 
alvedrio, dentro dos parâmetros constitucionais. Parece-nos que 
haveria essa escolha nessa encruzilhada: será instituição que integra 
a administração, com as suas características próprias, ou aposta no 
futuro, na participação mais ativa da sociedade e declara, para 
exercer o papel das agências, essas organizações civis, que terão o 
desenho de fundações , de associações ou sociedades civis , sendo, a 
critério de cada realidade, um consórcio, como diz a lei intermunicipal, 
uma associação regional ou local. A peculiaridade, a circunstância, a 
especificidade de cada região, de cada bacia, permitirá identificar o 
modelo mais adequado. O mais importante, e esse modelo facilita 
muito, é não termos camisa-de-força que vá inibir a solução de 
problemas específicos de cada bacia hidrográfica. 
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De maneira sintética, parece-me que teríamos a possibilidade de 

inovar na administração pública estadual através desse vínculo com 
as agências, que não integrariam o poder público e teriam 
relacionamento, como diz a própria lei, através de contrato de gestão. 

É interessante comentar - e aí não resisto à inclinação acadêmica de 
professor de Direito Administrativo - que a lei tem todos esses acertos, 
mas talvez possua pequeno equívoco de interpretação quando 
estabelece que o contrato de gestão será o acordo de vontades, 
bilateral . de direito civil , celebrado com a finalidade de assegurar aos 
consórcios intermunicipais e às associações regionais autonomia 
técnica, administrativa e financeira. Não precisa assegurar porque, por 
essa natureza que a própria lei dá, já tem plena autonomia. 

O contrato de gestão não é para assegurar autonomia, ao contrário , 
é para dotar essas entidades de parcela dos poderes, atribuições e 
atividades do Estado para, em parceria com o Estado, realizar aquela 
atividade. Tanto que a expressão mais feliz não seria contrato de 
gestão, mas termo de parceria, que é o nome próprio dos convênios 
celebrados pela Lei no 9.790, com as OSCIPs. Na verdade, o que 
acontece é que a sociedade cria essa organização. O poder público, 
que não pode participar da criação, pode participar da sua gestão, dos 
conselhos, da diretoria, e estabelece-se um vínculo sob forma de 
parceria, que recebeu aqui o rótulo de contrato de gestão. A idéia 
original do contrato de gestão é exatamente aumentar ou dotar de 
autonomia, o que não é o caso, porque já tem, por sua própria 
essência, plena e absoluta autonomia, porque é entidade não estatal , 
que vem da sociedade e se relaciona com o poder público através do 
que se chamou de contrato de gestão, mas que, na verdade, é termo 
de parceria. 

Teremos dificuldades na implementação desse modelo? Claro que 
sim, porque se trata de modelo inovador. Talvez não tivéssemos 
dificuldade de saber os caminhos, se resolvêssemos declarar as 
agências de bacias, desde logo, como instituições públicas, 
integrantes da administração. Aí o Estado criaria, para cada modelo, 
autarquia, fundação pública ou empresa estatal. Mas isso talvez não 
seja o adequado, primeiro porque alija completamente da gestão 
dessa instituição a sociedade civil, e não é esse o espírito da lei 
federal ou estadual, nem a pretensão, obviamente, de todas essas 
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forças que se estudam e se articulam para o desenvolvimento da 
política pública de águas em Minas Gerais. Daí a dificuldade de um 
segundo caminho, que é o da adoção da figura do público não estatal, 
porque tudo isso é muito recente. Estamos construindo esse modelo. 
Isso é coisa de três ou quatro anos para cá. Naturalmente, existem 
dúvidas, perplexidades, indagações que só serão superadas, 
solucionadas e resolvidas com a implementação do modelo, o que 
chamamos de colar ou rodar o modelo. Vamos experimentar para 
verificar se aquele figurino está bem adaptado diante das diversas 
circunstâncias. 

Não querendo me alongar além do tempo que me foi destinado, 
gostaria de concluir dizendo que, a meu juízo, a grande indagação é 
esta: queremos que as agências sejam instituições administrativas ou 
da sociedade civil? Respondida essa questão, fica fácil. Se forem 
instituições administrativas, o cardápio está posto. Tanto a lei estadual 
como a federal permitem a ousadia de serem as instituições da 
sociedade civil competentes para desenvolver aquelas ações 
determinadas pela legislação federal e estadual. Tudo isso em 
parceria com o poder público, que não criará, mas participará da 
gestão, apresentando mecanismos, porque as instituições da 
sociedade civil estarão muito próximas aos comitês, que são órgãos 
públicos, investidos de parcela do poder do Estado. Isso parece mais 
adequado e apropriado para esse modelo que ora se inicia. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Márley Caetano de Mendonça 
Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Deputado Mauro Lobo, Prof. 

Cid Tomanik Pompeu, Prof. Antônio Augusto Junho Anastasia, 
senhoras e senhores, depois da palestra brilhante dos Profs. Cid e 
Antônio Augusto, fica difícil acrescentar alguma coisa ao tema. Na 
medida do possível, tentarei agregar uma informação nova para todos. 

O nosso tema agências de bacia, também chamadas pela Lei 
Federal n° 9.433 de agências de água, é regulado pela Lei n° 13.199, 
de 29/1/99, e pelo Decreto Estadual n° 41.578, de 8/3/2001. 

Duas são as formas de instituição da agência de bacia, como o Prof. 
Antônio Augusto Anastasia mencionou. A primeira delas, a original , 
seria pelo Estado. O art. 37 da Lei no 13.199 dispõe que a agência 
pode ser criada pelo Estado. A segunda forma seria por equiparação 
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ou delegação. A lei mineira utiliza a palavra equiparação e diz que 
as associações de usuários e os consórcios intermunicipais de bacias 
hidrográficas, constituídos sob a forma de sociedade civil de recursos 
hídricos, organização civil voltada para recursos hídricos, podem ser 
equiparados às agências de bacias. Essa seria, portanto, a segunda 
forma de viabilização ou instituição de agências de bacias. 

Quais são os requisitos para a instituição de uma agência de bacia, 
independentemente da forma adotada, se criação pelo Estado ou 
equiparação? O primeiro requisito é a prévia existência do respectivo 
comitê de bacia hidrográfica. O comitê é anterior à agência. Sem o 
comitê, não podemos falar em agência de bacia. 

O segundo requisito é a viabilidade financeira assegurada pela 
cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. A 
agência tem de ser auto-sustentável, tem de caminhar com as 
próprias pernas, não pode depender dos recursos do Estado, a não 
ser daqueles oriundos da própria cobrança. A lei exige, para a criação 
da agência ou equiparação, a demonstração da viabilidade 
econômico-financeira daquela entidade. 

O terceiro requisito é a autorização do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERH. A Lei no 9.433 estabelece que a criação 
de agências de bacia e rios de domínio da União tem de ser 
autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e, em rios 
de domínio dos Estados, pelos respectivos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos, mediante proposta fundamentada dos comitês de 
bacia hidrográfica. Ou seja, o nascedouro da agência de bacia 
hidrográfica é no local, no comitê de bacia. O Conselho Estadual vai 
aprovar a instituição da bacia, mas quem vai discutir e formular 
propostas é a base, o próprio comitê de bacia hidrográfica. Lá a 
questão é mais bem discutida, os problemas são conhecidos mais 
profundamente, e se pode optar pelo melhor modelo a ser seguido. 

O último requisito , no caso de instituição de agência por parte do 
Estado, é a autorização legislativa. Somente por lei , o Estado pode 
criar uma agência de bacia. 

Dito isso, passaremos para a natureza da agência, quando instituída 
pelo Estado. Isso também foi exposto pelos dois expositores 
anteriores. 

A primeira questão é que as agências de bacia podem ser instituídas 
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sob quaisquer das formas permitidas nos Direitos Administrativo, 
Civil e Comercial. Exemplificando, no caso da instituição pelo Estado, 
poderia ser fundação de direito público, autarquia sob regime especial. 
Enfim, a lei não limitou a possibilidade de instituição da agência, da 
escolha da figura jurídica. Deixou em aberto, apenas determinou que 
seria uma das formas permitidas no direito. 

Questão importante a ser levantada é uma exceção que temos em 
decorrência da nossa Constituição Estadual, porque o art. 14, § 5°, 
determina que ao Estado somente é permitido instituir ou manter 
fundação com natureza de pessoa jurídica de direito público. Isso 
evidentemente afasta a instituição de fundação com a natureza 
jurídica de direito privado, tanto na criação originária pelo Estado 
quanto numa forma mista, como é o caso de São Paulo em que o 
Estado participa da criação juntamente com os municípios e os 
usuários. Quando se trata de fundação, em virtude da regra 
estabelecida na Constituição do Estado, está afastada a figura da 
fundação de direito privado, somente restando a fundação de direito 
público. 

Principais funções da agência de bacia. A primeira seria a Secretaria 
Executiva do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. A agência tem 
a função de prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao bom 
funcionamento do Comitê. A segunda função seria efetuar, mediante 
delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
Essa delegação é feita pelo já mencionado contrato de gestão. No 
caso de Minas Gerais, quem assina o contrato de gestão, em nome do 
Estado, é o IGAM. Essa delegação de competência para o IGAM está 
estabelecida no art. 21 do Decreto n° 41 .578. 

Uma terceira função principal é celebrar convênios, contratar 
financiamentos e serviços para execução de suas atribuições, 
mediante aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica. Isso ocorre 
porque o Comitê não tem personalidade jurídica própria, é pessoa e 
existe no mundo do direito, estando ligado ao Estado, sem ter 
personalidade jurídica própria. Quem vai executar as funções que 
dependem de personalidade jurídica para o Comitê é a agência de 
bacia hidrográfica. Vai receber personalidade jurídica e poderá assinar 
convênios, contratos e assim por diante. À agência também cabe 
propor ao Comitê de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos 



122 
de água em classes de uso, para encaminhamento ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, os valores a serem cobrados pelo uso 
de recursos hídricos, o plano de aplicação dos valores arrecadados 
com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, o rateio do custo das 
obras de uso múltiplo de interesse comum e coletivo. Ou seja, a 
agência propõe ao Comitê, que decide e delibera. E a agência 
executa. 

Costumamos fazer menção à agência como braço executivo do 
Comitê. ou seja, o caminho das pedras é esse. A agência propõe, e o 
Comitê, instância deliberativa, decide. E volta-se para a agência para 
a execução do que foi decidido pelo Comitê. 

Outra função é gerenciar os recursos financeiros gerados pela 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia e outros estipulados 
em lei, por meio de instituição financeira , de acordo com as normas do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e com as deliberações do 
Comitê de Bacia. 

Agora. passamos para alguns modelos que vêm sendo 
desenvolvidos pelo País. O primeiro é aquele estabelecido no âmbito 
da União, encaminhado ao Congresso Nacional, na forma do Projeto 
de Lei no 1.616/99, que estabelece o modelo da fundação de direito 
privado. 

Então, em virtude disso, Minas decidiu apoiar dois modelos, para 
que possamos verificar. na prática, o que tem melhor aplicação e, a 
partir daí, possamos adotá-lo em outras bacias hidrográficas. 
Falaremos sobre esses modelos no próximo tópico, que tratará de 
algumas experiências existentes no País sobre agências de bacias. A 
primeira delas refere-se ao Comitê para Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul- CEIVAP. Por intermédio de uma 
parceria entre a União e os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo, iniciou-se uma ampla discussão sobre a natureza jurídica 
de uma entidade que viria a ser equiparada ou, como diz a lei federal , 
delegada à condição de agência para Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul. Essa discussão foi encaminhada de maneira brilhante 
pela Agência Nacional de Águas, tanto pelo Presidente, Dr. Jerson 
Kelman, como pela Diretora, Ora. Dilma Pereira, e o Procurador-Geral 
da ANA, Dr. Rodrigo Melo, que se encontra presente. De maneira 
muito democrática e participativa, chamou os Estados de Minas. São 
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Paulo e Rio de Janeiro, não só o poder público, mas todos os 
segmentos, como os usuários e as entidades da sociedade civil , e 
realizou uma ampla discussão preliminar em Brasília, quando 
chegamos à conclusão de que o melhor modelo seria uma associação 
civil sem fins lucrativos e que essa entidade deveria ser criada pelos 
membros do próprio comitê, o CEIVAP. Alguns disseram que seria um 
clone do comitê, e outros, que seria um extrato do Comitê. E é por aí 
mesmo, porque os mesmos membros que compõem o Comitê se 
reuniriam e criariam uma entidade sob a forma de associação civil , 
sem fins lucrativos, que tivesse condições de vir a receber essa 
delegação de competência e atuar como agência. 

Depois dessa discussão preliminar em Brasília, a questão foi levada 
ao âmbito do Comitê e foram realizadas quatro discussões nas 
câmaras técnicas institucional e planejamento e investimento. Foram 
quatro reuniões, em que todos tiveram oportunidade de opinar e 
questionar, enfim foi um debate muito rico e participativo, que 
culminou, no dia 14 de junho próximo passado, com a aprovação do 
estatuto da entidade, a ser criado no âmbito das câmaras. No dia 20 
de junho, essa proposta foi aprovada também pelo plenário do 
CEIVAP. Dessa forma, foi constituída uma associação que atende aos 
requisitos da legislação federal de recursos hídricos dos três Estados, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, atende 
também às leis das organizações sociais, permitindo ao Governo 
Federal qualificar a entidade como organização social , no âmbito 
federal. Ou seja, essa qualificação somente prevalecerá na esfera da 
União. A principal característica da entidade é que é uma associação 
civil sem fins lucrativos, que tem como princípio fundamental a 
manutenção de uma estrutura técnica e administrativa reduzida, 
funcionalmente simples e flexível, com prioridade para o planejamento 
e implementação descentralizada do serviço, tendo sido constituída 
com a finalidade básica de exercer o papel de agência na bacia. 
Dessa forma, a União firmará um contrato de gestão com a entidade, 
relativamente ao Rio Paraíba do Sul. Os Estados de Minas, Rio de 
Janeiro e São Paulo, por sua vez, firmarão um instrumento próprio 
para os afluentes que estão sob seu domínio que, no caso de Minas 
Gerais, também é o contrato de gestão. 

Uma outra característica: todos os associados têm de ser membros 
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do CEIVAP. E quem dele se desligar perde a qualidade de 
associado. Inicialmente, somente constituirão agência os usuários e 
as entidades da sociedade civil ligadas aos recursos hídricos. Isso 
porque o poder público, para participar da agência, necessitaria de 
uma lei autorizativa, o que ainda não foi feito. Outra característica é a 
questão da gestão compartilhada. Todos os associados, em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, constituem a assembléia geral. A 
entidade também possui um Conselho de Administração, em que há 
participação de todos os membros do CEIVAP, inclusive do poder 
público, que não é associado, porém participa da gestão da entidade, 
com assento no Conselho de Administração, órgão de deliberação 
superior da entidade. A entidade possui uma diretoria composta por 
um Diretor e dois coordenadores, que terão uma indicação técnica, 
não política. Essa diretoria será escolhida pelo Conselho de 
Administração, por um mandato de quatro anos, podendo haver 
recondução. Por último, há o Conselho Fiscal da entidade, composto 
por três membros, designados pela assembléia geral, com mandato 
definido pelo Regimento Interno. 

Chegando a Minas Gerais, temos dois modelos em 
desenvolvimento: A Sociedade Civil de Recursos Hídricos e o 
Consórcio Intermunicipal de Bacias Hidrográficas. Na bacia 
hidrográfica do rio Araguari, está sendo discutida a adoção do mesmo 
modelo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, evidentemente 
com algumas adequações às características locais. Está-se discutindo 
o modelo do clone, do estrato, ou seja, a constituição de uma 
entidade, sob a forma de organização civil , voltada para recursos 
hídricos, a ser constituída pelos membros que compõem o Comitê e 
que possa vir a ser equiparada à agência. Já na bacia hidrográfica dos 
afluentes mineiros dos rios Mogi-Guaçu e Pardo, o consorc1o 
intermunicipal para recuperação ambiental do rio São João, 
constituído pelos municípios de Bom Jesus da Penha, Fortaleza de 
Minas, ltaú de Minas, Jacuf, Nova Rezende, São Pedro da União e 
São Sebastião do Paraíso. está-se habilitando para fazer o papel da 
agência. Na bacia do rio Araguari , haveria uma organização civil 
voltada para recursos hídricos. na bacia dos afluentes mineiros dos 
rios Mogi-Guaçu e Pardo, está sendo discutida a equiparação de um 
consórcio intermunicipal. Essas duas propostas estão em fase de 
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discussão nos comitês e, uma vez aprovadas, serão encaminhadas 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem competência 
para aprovar essa equiparação. 

Deixo, por último, esta pergunta no ar: qual o melhor modelo? Essa 
é a pergunta que nos fazemos todos os dias, porque estamos na fase 
inicial de implantação do modelo de gestão de recursos hídricos no 
Brasil. Tudo é novo, temos preferência por esta ou aquela forma, mas 
não temos a certeza de qual seja a melhor. Portanto, é preciso 
viabilizar a implantação de alguns modelos com natureza jurídica 
distinta, a fim de verificar qual teria a melhor aplicação. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os 

participantes poderão formular perguntas aos expositores, por escrito 
ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar, 
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade de 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para 
fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Evariste Garcia de Matos - Dr. Cid, saúde se faz com água 

encanada e saneamento básico, com rios e bacias despoluídas. Isso é 
o que queremos discutir. Não temos rios e bacias despoluídas porque 
houve desvio de recursos destinados ao saneamento básico. Os 
recursos para os municípios foram cortados pelo Conselho Monetário 
Nacional. Falar em defesa das águas nesta hora é muito difícil. No 
PROER, para evitar quebradeira, o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
iniciou a distribuição dos recursos, começando pelo Grupo Nacional, 
para atender solicitação do filho e da nora, em favor da compra de 
títulos. A nora falou que os filhos ficariam na miséria e foi atendida. 
Depois, distribuiu para os grandes produtores rurais. Os lucros desses 
títulos são fabulosos, e os bancos estão ganhando dinheiro como 
nunca. 

Dr. Cid, será que esta Casa Legislativa poderia, com suas 
congêneres de outros Estados e com os Bancos sucessores dos que 
iriam quebrar, reaver os recursos que se destinavam a construir 
moradias e fazer o saneamento, atendendo a famílias com renda de 



126 
até três salários mínimos, e que eram oriundos do Decreto-Lei n° 
949, de 13/10/69, que autorizou o BNH a aplicar nas operações de 
financiamento, além de seus próprios recursos, os do FGTS? Quase 
R$200.000.000,00 foram embora nessa brincadeira, e seria bom que 
esta Casa apurasse tais fatos, à luz da ciência jurídica. 

Existem muitos recursos, e precisamos de R$5.000.000.000,00 por 
ano para o saneamento, além de R$2.000.000.000,00 por ano para a 
construção de moradias para famílias com renda de até três salários 
mínimos. Depois de dez anos, as águas dariam peixes e as lavadeiras 
poderiam voltar a lavar roupas nos rios. Basta respeitar os preceitos 
constitucionais e corrigir os absurdos das medidas provisórias. Assim, 
nosso povo seria muito feliz. Muito obrigado. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Dr. Evariste, suas considerações são 
legítimas. Temos presenciado esses fatos nas várias administrações 
públicas. As apurações devem ser feitas pelos órgãos próprios, e as 
denúncias, apresentadas ou aos Legislativos ou ao Ministério Público. 
Infelizmente, nossa Federação tem o seguinte problema: a 
Constituição dá determinadas posições para os entes, principalmente 
para os municípios, e estamos sempre vendo-os com a bandeja nas 
mãos. Na época do PLANASA, os municípios ou tinham que renunciar 
a sua autonomia de prestar os serviços locais ou não receberiam os 
recursos. Muitos resistiram, mas outros foram obrigados a entregar os 
serviços, o que é lamentável. O mesmo acontece com os Estados, 
que, em muitos casos, são colocados de lado, sendo que, na maioria 
das vezes, nem reclamam. Por exemplo, na Constituinte de 1988, os 
terrenos marginais que, desde 1934, pertenciam aos Estados foram 
incluídos entre os bens da União, e não ouvi o protesto de nenhum 
Estado. 

Essas são as conseqüências, mas todo fato deve ser apurado, e a 
sociedade civil aí está para pedir a apuração. 

O Sr. Evariste Garcia de Matos - Infelizmente, os Prefeitos, 
Vereadores, Secretários, técnicos, etc. São obedientes ao Governo 
Federal e aceitam a política compensatória, tendo que agüentar as 
determinações do Sr. Armínio Fraga. O consenso de Washington 
estabeleceu-se no País, e ninguém reage contra isso. Por essa razão 
é que sugeri que esta Casa democrática, do povo, se reunisse com 
todas as outras Casas e com o Legislativo municipal, para discutir a 
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questão, já que, em minha cidade, Cataguases, e em Belo 
Horizonte, não existe 1% de esgoto tratado, ou seja, o esgoto é 
jogado "in natura" dentro do rio, dos córregos, das bacias. Essa 
política não pode continuar. Obrigado. 

A Sra. Reidinar de Almeida Pacheco - Sou Presidente da ONG 
Aldeia Morada das Águas, de Aiuruoca, e responsável pela reserva 
Nave da Esperança. Estamos trabalhando para o social , com crianças 
órfãs e mães sociais. e preservando três nascentes e uma cachoeira 
que passa pela propriedade. Denuncio e solicito aos irmãos 
presentes, que estão defendendo o meio ambiente, uma ajuda. 
Motoqueiros estão invadindo a região e fazendo trilhas nas nascentes. 
O chefe dos motoqueiros é o Escrivão do fórum. O Promotor declarou 
que também é motoqueiro. Fomos processados. A audiência está 
marcada para o mês que vem. Não sei o que desejam fazer conosco. 
Estou perdendo as forças. No mês passado, 40 motoqueiros 
passaram por cima das nascentes. É importante preservarmos a 
água, de onde fomos gerados. No futuro , precisaremos dela. 

Depois de viajar durante cinco horas, venho a esta Assembléia 
Legislativa pedir ajuda ao Sr. Presidente. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente -A senhora pode apresentar essa grave denúncia 
à Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que, sem dúvida, tomará 
as providências cabíveis. 

A Sra. Reidinar de Almeida Pacheco - Sr. Presidente, estou com 
toda a documentação, com o BO e com a fotografia dos motoqueiros 
publicada no jornal. 

O Sr. Presidente - A senhora pode entregar-nos toda a 
documentação, que a encaminharemos à Comissão de Meio 
Ambiente. 

O Sr. Paulo Valverde - Sou engenheiro civil, da CESAMA, 
companhia de saneamento de Juiz de Fora. Realizados os 
comparativos dos comitês e das agências, verificamos que podem ser 
criados a partir da vontade do Estado ou da União. O Sr. Márley falou 
sobre a bacia do Paraíba do Sul, onde Juiz de Fora está inserida. 

Apesar de já ter participado de outros encontros, ainda tenho uma 
dúvida. A agência é outra face do comitê, que tem poder deliberativo. 
A agência não tem. Ela cuidará da parte do cadastro e do recurso, 
recebendo-o para aplicá-lo na bacia. Pela manhã, a Patrícia comentou 
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que a lei federal fala que o dinheiro voltará prioritariamente para a 
bacia que deu origem a ele. Já a lei estadual fala que 
necessariamente voltará. Havendo casos como o de Juiz de Fora e de 
outras cidades mineiras, sendo os rios de domínio federal e estadual; 
e se vier a existir mais de uma agência, como será regulamentado 
esse procedimento? Haverá um acordo com o Governo Federal ou o 
Estado cobrará a sua parte? Como ficará essa situação com relação à 
cobrança? Muito obrigado. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Vou tentar responder ao Dr. 
Paulo. A primeira questão que temos de observar é que a Lei n° 9.433 
já previu situações como essa. Estabeleceu que nesses casos deve 
haver a gestão compartilhada dos recursos hídricos. E é o que está 
sendo feito. No caso do Paraíba do Sul, foi feito um entendimento 
entre o Governo Federal, por meio da ANA; o Estado de Minas Gerais, 
por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e do IGAM, e os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Foi estabelecida uma parceria, e foi elaborado um convênio de 
cooperação técnica entre esses Estados e o Governo Federal. Esse 
convênio busca a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Um dos 
tópicos é a viabilização da agência de bacia hidrográfica. 

Outra questão para a qual temos de alertar é que temos rios de 
domínio da União - no caso, o Paraíba do Sul - e os afluentes, que 
são de domínio de cada Estado: Minas, Rio e São Paulo. Então, o que 
se vai buscar é estabelecer uma norma que prevaleça sobre toda a 
bacia. mas tenha o consenso entre a União e os Estados. No entanto, 
cada Estado tem a sua autonomia administrativa e legal para 
estabelecer normas próprias para os rios de seu domínio. Isso porque, 
como disse antes, cada Estado firmará um contrato de gestão para os 
rios de seu domínio. Entretanto, o ideal que se busca é o que prevê a 
Lei no 9.433, a gestão compartilhada dos recursos hídricos de maneira 
que todos atuem sob um mesmo prisma, vamos dizer assim. 

O Sr. Paulo Valverde - No caso, então, haveria participação de 
todos, que chegariam a um consentimento. Entendi que poderia existir 
a agência ligada ao CEIVAP, como o Estado de Minas poderia criar 
uma outra agência, também ligada diretamente a isso. A minha dúvida 
maior é quanto ao fato de o recurso retornar necessariamente para a 
bacia, conforme diz a lei estadual, ao contrário da federal. 
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O Sr. Márley Caetano de Mendonça - É exatamente isso. Como 

você falou, a lei federal diz que os recursos arrecadados com a 
cobrança serão aplicados preferencialmente na bacia hidrográfica 
onde foram gerados. Já a nossa lei determina a aplicação desses 
recursos na bacia hidrográfica onde foram gerados. No entanto, 
sabemos que a ANA tem o compromisso de aplicar, efetivamente, 
esses recursos na bacia hidrográfica onde foram gerados. Mas 
voltamos à questão da autonomia de cada Estado para administrar os 
rios de seu domínio. Isso será regulamentado em cada contrato de 
gestão ou instrumento equivalente a ser assinado. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Não entendo muito de termos 
técnicos do direito, mas defendo o direito à vida, ao salário, à 
alimentação e, sobretudo, à defesa dos nossos recursos. É por isso 
que defendo a participação popular na gestão dos nossos rios, 
particularmente, que é o tema deste seminário. Falo assim porque 
tenho feito um trabalho em Minas Gerais e tenho visto grandes rios. 
Comecei a fazer esse trabalho desde a discussão da transposição do 
rio São Francisco. Tive a grata surpresa de ver o rio Carinhanha, na 
divisa de Minas com a Bahia, só que, para chegar a ele, tive de passar 
por várias pontes em cima de locais onde falaram que havia rios, 
justamente por falta de respeito dos governantes aos nossos rios. E vi 
que, para chegar aos nossos rios, havia estradas esburacadas que 
atrapalham a beleza de nossa Minas Gerais. 

De manhã fiquei indignado por saber que pagamos pelo uso da 
água. Descobri, por exemplo, que já pagamos um dinheiro absurdo 
para o esgoto, que nem sempre é tratado. Os mineradores, que 
destroem o nosso solo, não dão retorno, e, quando queremos ter 
acesso às riquezas, às jóias, não temos condição. 

Vou analisar a pergunta do ilustre palestrante: qual é o melhor 
modelo? O melhor modelo é justamente aquele que nos garante 
alimentação, pescado, participação nas nossas riquezas e, sobretudo, 
a gestão popular. 

Quero fazer outra pergunta, sobre o que é mais importante para o 
Estado. Estamos falando isso até como um desabafo. Em lrapé, as 
pessoas que moram no local mais fértil do Jequitinhonha vão ser 
transferidas por causa da barragem. Lá existe o único quilombo 
reconhecido pelo Governo Federal. Vão acabar com a história desse 
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povo, assim como a das pessoas que trabalham em volta. E lrapé 
vai servir, principalmente, à Bahia. Então, o que é mais importante: a 
geração de energia ou a história das pessoas que vivem lá, tirando 
leite de pedra? Essa é a minha pergunta. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Primeiramente. gostaria de 
repetir um esclarecimento que foi feito hoje de manhã. O que 
pagamos para a COPASA, no caso de Minas, ou para os SAES -
Serviços de Água e Esgoto dos Municípios - ou para os DAES -
Departamentos de Água e Esgoto - é pela prestação de serviço 
dessas empresas, que coletam a água, muitas vezes, não tratada, 
sem condições de consumo, tratam-na e a levam até as nossas 
residências . Portanto, não pagamos pelo uso da água, mas pela 
prestação do serviço de receber a água em condições de consumo, 
tratada, nas nossas residências. 

A implantação da cobrança está sendo feita agora e não tem relação 
com esse serviço. No caso, quem terá que pagar pelo uso da água é o 
captador, ou seja, a COPASA, os SAEs ou os DAES, mas são pontos 
distintos. 

A observação sobre o melhor modelo ratifica o que procuramos 
passar, uma vez que não sabemos efetivamente qual é esse modelo. 
O que é evidente é que o melhor modelo deve ter uma ampla 
participação da sociedade, juntamente com o poder público. Como 
disse, outros Estados, como o Paraná, já adotaram a associação dos 
usuários; São Paulo criará a fundação, juntamente com os municípios 
e os usuários; a União vai ter uma associação civil sem fins lucrativos, 
com a participação de todos os representantes do comitê. Enfim, 
estamos buscando um modelo que preconize aquilo que a legislação 
de recursos hídricos do Brasil determina, ou seja, a gestão 
compartilhada dos recursos hídricos. 

Por último, foi feita uma pergunta sobre o que é mais importante 
para o Estado: criar uma barragem, como lrapé, para geração de 
energia, ou a história das pessoas que moram no local. Acho que as 
duas questões são importantes. 

Todos passamos por um racionamento terrível no ano passado. O 
País precisa de energia para continuar andando, precisa de energia 
para crescer. Mas também tem que ser considerada a questão dos 
atingidos pelos barramentos, que não podem ficar ao relento . Temos 
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assistido a uma atuação eficaz do Governo do Estado, através da 
CEMIG, a fim de que essas pessoas não fiquem desamparadas. O 
ideal é que se consiga fazer as duas coisas, gerar energia sem 
prejudicar a população local. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria de Lourdes, sem-terra, dirigida 
ao Dr. Antônio Anastasia: "Tanto as agências quanto os comitês serão 
sustentados unicamente pelos recursos arrecadados com a cobrança 
do uso? Será esse montante suficiente? Em caso negativo, de onde 
virão os outros recursos , do FHIDRO?". 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - A indagação se refere a 
um tema que sempre nos é muito caro, qual seja, a identificação do 
montante de recursos suficientes para alicerçar as atividades, quer 
dos comitês, quer das agências. A lei estadual, de maneira bastante 
explícita, determina, no art. 28, que os valores arrecadados com a 
cobrança terão basicamente duas finalidades: a do inciso I, 
financiamento de estudos, programas, projetos e obras do plano 
diretor da respectiva bacia; e a do inciso 11 - respondendo à indagação 
-, pagamento de despesa de monitoramento dos corpos de água e 
custeio dos órgãos e entidades integrantes do sistema estadual de 
recursos hídricos. Pela própria lei estadual , integram esse sistema não 
só a Secretaria de Estado, o IGAM e o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, mas também os comitês e agências. Ambas, 
então, terão possibilidade de participar desses valores, que estão, 
todavia, limitados a um percentual de 7,5%. É um valor realmente 
pequeno. Pode ser que de fato ocorra que o montante a que tenha 
direito determinada agência ou comitê não seja suficiente para a 
manutenção de seus serviços. 

Como o comitê, reitero, é um órgão da administração - ele, sim , 
indubitavelmente, integra o poder público -, suas despesas deverão 
ser suportadas pelo poder público se porventura houver deficiência 
dos recursos diretamente arrecadados em razão da cobrança. 
Todavia, nesse modelo que preconizei, se as agências não integrarem 
a administração pública, será por meio do contrato de gestão que 
serão identificadas as fontes de receita e de recursos para o repasse 
de valores para a sua manutenção; mas não nos esqueçamos 
também de que, por serem entidades públicas, mas não estatais, 
nada impede que prestem seus serviços de modo remunerado a 



terceiros, caso tenham eventual inserção no mercado. Do contrário, 
o poder público. através do contrato de gestão, deverá repassar os 
valores necessários a sua sobrevida. 

A Sra. Roseli Pereira de Jesus - Boa tarde! Sr. Presidente, por que a 
água neste País é tão cara para o consumo doméstico? Há um modo 
de a Assembléia Legislativa fazer uma lei de isenção de tarifa de água 
e luz para os cidadãos de baixa renda deste País, aliás, deste Estado, 
porque o Congresso Nacional trata do País, e nós estamos tratando 
do Estado? Há muitos anos luto por uma isenção de tarifa de água e 
luz, porque as pessoas de baixa renda estão ficando sem elas. Como 
fica a segurança pública no escuro? Como fica a higiene? O povo está 
nas ruas sem tomar banho. Os "punks" me pediram um banheiro 
público na Praça Afonso Arinos, porque não tomam banho por não 
terem dinheiro para pagar banho na Rodoviária. Existe maneira de 
ampliar as nascentes urbanas para uso doméstico? Moro no Conjunto 
Habitacional Confisco, em frente ao Zoológico, e lá existe uma 
nascente. Entra ano, sai ano, e a água está escorrendo para dentro do 
Zoológico. A água é limpíssima, mas a jogaram para dentro do esgoto. 
Poderia ser aproveitada, já que estamos nesta crise. Por que não se 
aproveitam as nascentes de Belo Horizonte ou de Minas Gerais? 

Conheço outra nascente na Sagrada Família. Vem gente de longe 
buscar água dessa nascente. Por que não ampliar essa nascente para 
uso doméstico em caso de crise? 

Tenho outras perguntas pesadas. O Águas de Minas 11 pode ajudar 
na restauração da lagoa da Pampulha? 

A Colômbia está roubando os peixes dos rios brasileiros. É legal 
essa invasão? A Colômbia só dá golpes contra este País. A cocaína é 
golpe estrangeiro. Nosso País está sem dinheiro por causa da cocaína 
que fica circulando por aí. sem pagarem imposto. O Governo poderia 
cobrar imposto sobre essa cocaína do Governo colombiano. Luto por 
isso. Já pedi ao Sr. Fernando Henrique, por fax , para cobrar imposto 
sobre a cocaína, porque não aceito nenhum país dando golpe no meu 
País, inclusive com drogas. Obrigada, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Quanto a seu pedido referente à isenção de 
tarifas, vejo que obviamente existe uma lei de concessão de serviços 
tanto de energia como de tratamento e distribuição de água. Acho que 
a solução não é isentar. Já temos uma tarifa menor para essa faixa 
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econômica. Acho que a solução para muitos problemas é aumentar 
a renda mínima da população, porque, realmente, o salário mínimo 
hoje não atende, nem de longe, às necessidades mínimas. Temos que 
fazer um esforço neste País para dar mais condições à população de 
pagar uma tarifa justa. 

Com relação a outras questões, indago ao Dr. Márley se poderia 
responder sobre o uso de nascentes e cursos de água para fins 
domésticos, conforme D. Roseli perguntou. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - A primeira questão é que, por 
lei- está no Código Florestal Brasileiro-, a nascente é de preservação 
permanente. A nascente não comporta intervenção mais acentuada. 
Ao que me parece, para o consumo humano, a nascente dependeria 
desse tipo de intervenção. 

A senhora disse que essa água vai para o Zoológico e dali vai 
embora. Sabemos que o consumo humano é um dos usos prioritários 
da água no Brasil. A lei federal estabelece que, entre os usos 
múltiplos da água, os prioritários são o consumo humano e a 
dessedentação de animais. Mais outros usos também são permitidos 
e estabelecidos para a água. Se a água vai para o Zoológico e depois 
para outro lugar, irá desempenhar um papel mais à frente. 
Provavelmente vai abastecer a lagoa da Pampulha. Se a lagoa da 
Pampulha não receber água dos córregos e dos rios que a 
abastecem, acabará secando. A senhora ressaltou que é uma água 
de ótima qualidade, portanto, exerce um papel fundamental para a 
lagoa da Pampulha, porque sabemos que, enquanto não terminam as 
obras de recuperação dessa lagoa, ela recebe águas extremamente 
poluídas, e é importante que também receba água pura, água 
despoluída, para que os impactos da contaminação sejam 
minimizados. 

Com relação à questão do abastecimento, aqui em Belo Horizonte, a 
empresa responsável é a COPASA, que dispõe de outros meios que 
não aquela nascente para fazer esse papel. 

A COPASA, com certeza, não necessita daquela nascente para 
abastecer a população local. Se, por alguma razão, a população não 
estiver recebendo água em casa, ela tem de fazer com que a 
COPASA a atenda. Com certeza, essa empresa não irá utilizar aquela 
nascente, porque é declarada de preservação permanente, não pode 
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sofrer intervenção. E também tem outros papéis, como o de 
diminuir os impactos provocados na lagoa da Pampulha. 

A Sra. Roseli Pereira de Jesus - Senhor, o Águas de Minas 11 pode 
ajudar na recuperação da lagoa da Pampulha? A recuperação está 
sendo muito demorada. O Governador Itamar Franco liberou verba 
para ajudar na recuperação, mas vão parar a obra. Gostaria que o 
Estado fiscalizasse para que a obra não parasse. Caso contrário. 
chamem o Oscar Niemeyer novamente para projetar a lagoa. 

Moro na Regional Pampulha, e essa lagoa tem sido um problema 
em nossa vida. Almoçamos, jantamos e dormimos pensando nela. A 
Regional não dá 1 minuto de sossego aos moradores por causa do 
problema da poluição. A lagoa está com muito mau cheiro. Temos 
uma Deputada, a Maria Elvira, que mora à beira da lagoa e não sente 
o mau cheiro. Ela já deveria ter tratado da lagoa, mas não está nem aí 
para essas coisas. Nós, moradores pequenos, não temos acesso aos 
governantes. Mas ela poderia tratar desse problema, que tanto cansa 
os moradores dessa regional , preocupados com a paralisação das 
obras. Peço, encarecidamente, que não parem com a obra da lagoa e 
que o Águas de Minas li ajude, por favor. 

O Sr. Presidente- Esclareço à senhora que a recuperação da Lagoa 
da Pampulha é um programa conjunto do Governo Federal , Estadual 
e Municipal, coordenado pelo Município de Belo Horizonte. 

Pergunta de Carlos Alberto Alves, Presidente da Diretoria Provisória 
do Comitê dos Afluentes Mineiros do Médio e do Grande: uma vez 
criada a associação, conforme ocorre no CEIVAP, será possível à 
Agência de Água estabelecer parceria com outras entidades 
ambientais para execução de projetos específicos ligados aos 
problemas de água? 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Essa entidade, criada no 
âmbito da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, tem o objetivo de 
exercer o papel da agência. No entanto, o inciso VI do art. 3° do 
Estatuto fala dos objetivos da associação, que é executar outras 
ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais, que 
venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração. Ou seja, 
se aquela atividade ou ação está relacionada ao objetivo da 
associação, está relacionada à recuperação dos recursos hídricos da 
bacia, está relacionada à melhoria da qualidade da água da bacia. 
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está relacionada ao aumento da quantidade da água, a entidade 
poderá estabelecer parcerias com outras entidades, buscando atingir 
seus objetivos. 

O Sr. Pedro Lucas Rodrigues- Ao Prof. Antônio Augusto, pergunto o 
seguinte: os municípios mineiros e o Estado de Minas, de modo geral, 
têm-se endividado cada dia mais com projetos como o SOMMA, 
financiados pelo BDMG, BID, BIRD, Banco do Brasil e outros órgãos. 
Eles acabam não aplicando corretamente os recursos, como é o caso 
de Patos de Minas, onde somente o projeto técnico para a instalação 
do aterro sanitário custou em torno de R$230.000,00, e a obra custará 
R$400.000,00 com contrapartida da União e do município. Os 
recursos foram orçados desde 1999, mas a obra não está concluída. 
Isso é correto? O que devem fazer os munícipes? Proporcionalmente, 
o projeto técnico foi mais caro que a obra. A obra custa R$400.000,00, 
e o projeto técnico, R$230.000,00. O financiamento que o SOMMA 
acaba trazendo aos municípios - ele foi extinto, mas, com certeza, o 
Governo criará outro brevemente - é emprestado a juros baixíssimos, 
porém em dólar. 

O município, igual a um cordeirinho, recolhe o recurso, através de 
financiamento, e depois fica endividado por 1 O ou 15 anos. Pergunto 
ao Prof. Cid Pompeu: enquanto em municípios como Paracatu 
mineradoras inglesas exploram o rio e acabam com ele, colocando 
mercúrio, e o Governo brasileiro nada faz; enquanto os diamanteiros 
recolhem diamantes prejudicando os rios, e o Governo nada faz, 
recebe punição o sujeito que tem uma draga para sua sobrevivência -
a draga que busca areia e cascalho para a construção civil, que hoje é 
o maior empregador no País? Pergunto ao consultor jurídico se há 
uma legislação própria para a questão de dragas no Estado de Minas 
Gerais. Se não existir, quero saber se pode haver uma sugestão da 
Assembléia Legislativa. 

Ao ilustre Deputado Mauro Lobo pergunto: por que a energia de 
Minas Gerais é a mais cara do País e o ICMS é de 30% sobre a 
energia elétrica? Na maioria dos Estados brasileiros é de 8% a 12%. 
Por que em Minas o povo está sendo explorado no que se refere à 
energia elétrica? Muito obrigado. 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Com relação ao 
endividamento dos municípios, há uma preocupação generalizada e 
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que é objeto da recente Lei Federal Complementar n° 1 01 . que 
trata da responsabilidade fiscal. Essa lei causou o fim do SOMMA. 
Devido a essa lei, não pode mais o Estado federado subsidiar 
empréstimo aos munrcrpros. Como o senhor lembrou bem, 
evidentemente há um limite constitucional de endividamento. Quando 
é feito em moeda estrangeira, muitas vezes escapa aos controles dos 
orçamentos municipais. Portanto, essa lei federal, de 2000, é recente 
e impõe parâmetros para esse endividamento. É claro que dependerá 
sempre da aprovação da Câmara Municipal a adoção ou não daquele 
empréstimo, porque dependerá de contrapartidas concedidas pelo 
poder público local. 

Quanto ao valor do projeto, talvez não possa responder, porque não 
sou engenheiro ou especialista. Em tese, não me espantaria que um 
projeto pudesse custar quase o mesmo que a execução em si . 
Dependeria da circunstância do projeto. se fosse muito inovador ou 
revolucionário. Não sei se é o caso. porque não o conheço. Se é uma 
coisa singela, como o senhor está dizendo. então há um despropósito. 
Nesse caso. cabe a fiscalização, como aqui já foi bem lembrado. Ao 
Legislativo e ao Ministério Público local cabem fiscalizar o Executivo. 

O Sr. Presidente - Com relação à indagação sobre a legislação do 
uso de dragas, há um processo de autorização ambiental , como 
qualquer outra ação que possa causar algum dano ao meio ambiente. 

Há leis ambientais - e posso solicitar à Consultoria para levantar 
quais delas regulamentam a autorização, inclusive da própria FEAM -
para o uso de draga em qualquer rio. 

Com relação a sua observação sobre o ICMS, em Minas, citando o 
caso da energia, um dos mais altos do País, realmente isso é verdade 
e ocorre também em outras áreas. Enquanto não houver uma reforma 
fiscal e continuar essa disputa entre os Estados, sempre vamos ter 
essas distorções. Aqui , há algumas exceções sobre a alíquota do 
ICMS sobre energia elétrica. Recentemente. na Casa, foi aprovado 
um projeto diminuindo a incidência sobre os irrigantes do Norte de 
Minas. Hoje os impostos são muito altos no Brasil ; basta ver o 
incremento que houve na arrecadação de tributos em relação ao PIB, 
alguma coisa de 26% para 34% nos últimos anos. 

Isso se deve ao acréscimo dos gastos, não só dos Estados, como 
da União. em decorrência dos seus compromissos de financiamento, 
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de investimento ou de custeio. Precisamos repensar o Estado de 
Minas Gerais , que tem problemas estruturais. Se não cuidarmos de 
avaliar e buscar uma solução para esses problemas, ele vai ser cada 
vez mais voraz. A própria sociedade questionou as últimas taxas, que 
oneram ainda mais o contribuinte. Obviamente, esse não é o caminho. 
O caminho é o Estado procurar crescer sem onerar principalmente 
aqueles que pagam impostos ou não têm como escapulir deles. 

O Sr. Pedro Lucas Rodrigues- Deputado, por que a nossa energia é 
a mais cara do Brasil , se Minas Gerais é o maior produtor de água do 
País? O ICMS em Minas é de 30%, em São Paulo, de 8% e em Goiás, 
de 12%. A disparidade é muito grande. Isso acaba prejudicando a 
indústria, o comércio e o cidadão. Muitas indústrias mineiras estão se 
transferindo para Goiás com o intuito de pagar menos ICMS. 

O Sr. Presidente - O custo tarifário oriundo de recursos hídricos é o 
mais baixo, apesar de haver um investimento maior do que o de 
outras fontes . A alíquota do imposto aqui em Minas já existe há vários 
anos. Hoje, o Governo não tem como baixá-la sem ter uma 
compensação. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal não permite 
ao Estado abrir mão ou renunciar a uma receita sem que haja uma 
contrapartida. Hoje a situação é mais séria. No meu ponto de vista, é 
necessária uma reforma tributária ampla no País, para que sejam 
ajustadas essas questões decorrentes da necessidade de o Estado 
arrecadar sempre mais e, muitas vezes, dando um contribuição cada 
vez pior para a sociedade. 

Pergunta de Fernando Jorge Barreto dirigida ao Dr. Anastasia: "Na 
avaliação dos expositores, agências de bacias podem ser pessoa 
jurídica de direito tanto privado quanto público. No meu ponto de vista, 
essa questão deve ser examinada levando-se em conta as 
competências atribuídas às agências. Se entendermos que a 
cobrança da água é tributo, a agência poderá ser instituída por 
iniciativa privada?". 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Essa é uma boa 
indagação. De fato, a própria lei estadual, repetindo a determinação 
federal , determina que essa cobrança se dê mediante receita 
patrimonial. Esse é um dos pontos mais delicados do modelo na 
questão do eventual figurino não estatal. Isso porque, quando houver 
a cobrança, ela deverá vir sob esse manto, receita patrimonial. É claro 
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que é uma receita que integra o orçamento do Estado, ainda que 
fique sob gestão e alocação de uma entidade não estatal, uma 
entidade privada, que pode ser o objeto, o grande nó górdio superado, 
o grande pulo, colocado no que a lei chama de contrato de gestão. 
Evidentemente, temos uma dificuldade inicial muito bem colocada pela 
pergunta: como seria possível uma agência de bacias, que não integra 
a administração, uma pessoa de direito privado, participar da 
arrecadação de valores que têm natureza genericamente tributária? 

Essa é uma outra questão, e não quero entrar no seu cerne, pois o 
direito tributário não é minha especialidade, e estamos diante de 
tributos, taxas e tarifas. Mas, de todo modo, há uma natureza 
compulsória do pagamento, portanto típica do poder público em 
estabelecer. Parece-me que a inovação do modelo permitiria, sem 
maiores dúvidas, que o desenvolvéssemos de forma a adaptá-lo para 
que a receita patrimonial - e assim vimos recentemente na exposição 
feita no Paraná, nessa linha - seja colocada dentro do Estado, tão-
somente sob o ponto de vista contábil e, automaticamente, 
administrada pela agência para aquelas finalidades colocadas na 
própria lei, que são os planos, projetos e programas relativos ao 
desenvolvimento daquela bacia e eventualmente seu próprio custeio. 

Acho que, se essa indagação for respondida de maneira clássica, a 
resposta seria não, e teríamos sepultado o modelo. Mas, diante do 
desafio que nos coloca, acho que a criatividade tem de ser um pouco 
maior, com amparo no que a lei já diz. 

O Sr. Presidente - Pergunta do eng. Santelmo Xavier Filho, do 
CEFET -MG e da Associação Mineira de Engenharia de Segurança: 
"Dado que o Sistema IS0-14.000 não é obrigatório, e sim associativo-
voluntário , por que não se cria um projeto visando implantar nas 
indústrias um serviço especializado em gestão ambiental obrigatório 
com engenheiros e técnicos, além de outros ambientalistas, visando 
ao atendimento das legislações federal , estadual e municipal? Isso 
ajudaria a amenizar os potenciais de acidentes, como o ocorrido em 
Uberlândia, que deixou mais de 250 mil pessoas sem água por 
poluição de manancial que abastece a cidade.". 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Essa questão, como foi dito, seria 
sempre facultativa, podendo ser recomendada. A estrutura interna das 
empresas pode e deve ter. como acontece de forma geral, uma área 
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ambiental. Mas disciplinar todo o quadro ambiental das empresas 
seria algo que invadiria a própria iniciativa privada, na sua liberdade 
de montagem de seu modelo. 

O Sr. Presidente - Gostaria de acrescentar que mesmo qualquer tipo 
de instituição industrial, qualquer ramo da indústria, hoje está sujeito 
às leis ambientais existentes. 

Pergunta de Wenderson, professor e zootecnista: "Sobre o prazo 
que os comitês têm para formar agências: se eles não o fizerem no 
prazo, quem assume o papel de agência? Qual é o modelo de agência 
que garante que a arrecadação fique na bacia e não vá para a esfera 
federal?" . Poderíamos complementar: não vá para a esfera federal 
nem para o caixa único do Tesouro Estadual. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Começando a resposta pela 
última pergunta, quero dizer que não é este ou aquele modelo de 
agência que garantirá que os recursos sejam aplicados em Minas 
Gerais, e não, destinados ao Governo Federal. O que garante que os 
recursos sejam aplicados em Minas Gerais é a própria lei, uma vez 
que a própria Constituição dividiu os rios brasileiros em rios de 
domínio da União e rios de domínio do Estado. Então, os recursos 
arrecadados nos rios de domínio do Estado, pela própria lei , ficam no 
Estado. Somente o Estado tem competência para arrecadar esses 
recursos nos rios de seu domínio. Então, não há esse risco: os 
recursos originados dos rios de domínio da União são administrados 
pela União, e os originados dos rios estaduais, pelos próprios 
Estados. 

Com relação ao prazo, nossa lei não define um prazo para criação 
de agência por comitê. Existe uma implantação gradativa do modelo 
de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Partimos, primeiro, 
para a implantação dos comitês e, depois, para a implantação das 
agências, sem observação de nenhuma espécie de prazo. 
Complementando a primeira pergunta, na falta da agência de bacia, 
no caso de Minas, o Decreto no 41 .578, que regulamenta a Lei no 
13.199, delegou essa competência ao IGAM, ou seja, enquanto não 
for criada a agência de bacia, o IGAM pode exercer esse papel. 

O Sr. Presidente - Dr. Márley, fica aquele complemento: nesse caso, 
se o IGAM fosse cobrar, os recursos iriam para a conta única do 
Tesouro; ou seja, adeus, bacia. 
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Pergunta de José Ângelo, representante do IGAM: "Como será o 

relacionamento dos comitês estaduais com o comitê federal? Haverá 
cobrança dupla, várias agências?". 

Pergunta de Cláudio Cardoso, da ANOR, de Paracatu: "Sabemos 
que a cobrança pelo uso da água se faz tardiamente, e que essa 
cobrança gerará recursos que deverão voltar para as bacias. Esses 
recursos irão para o Governo Federal. De que forma será garantida a 
sua volta para a bacia?". 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - O relacionamento dos comitês 
estaduais com os federais tem que seguir a regra estabelecida na Lei 
no 9.433, da gestão compartilhada dos recursos hídricos. O Governo 
Federal e os Governos Estaduais têm que se assentar à mesa, 
buscando uma forma compartilhada de administrar os recursos de 
uma bacia, que são, em determinados cursos de água, federais e, em 
outros, estaduais. Essa é a premissa da lei. Deve haver a negociação 
e uma gestão compartilhada dos recursos hídricos. 

Com relação à cobrança em duplicidade, não há esse risco, porque 
a definição está dada: o rio é de domínio da União ou do Estado. Em 
rio de domínio da União, somente ela poderá cobrar, o mesmo 
acontecendo no caso do Estado. Não há risco de haver duplicidade, o 
que é vedado pela legislação brasileira. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Wanda Prata, da Faculdade de 
Educação de Uberaba: "Dr. Augusto, soubemos que a CEMIG já paga 
uma parcela sobre a utilização dos rios estaduais e que esse dinheiro 
vai diretamente para as esferas federais . Gostaria que nos indicasse 
como conseguir que esse dinheiro fique para trabalharmos a 
montagem do nosso GD-8, que abrange o baixo rio Grande e 
afluentes mineiros, e a nossa agência de bacias". 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Essa sua preocupação é 
pertinente. Estão sendo encetados estudos no âmbito estadual , 
principalmente na esfera do IGAM, na tentativa de identificar como 
esses recursos poderiam voltar: ou voluntariamente, mediante 
convênio com a ANA, ou por medida judicial para que se defina quem 
tem direitos sobre o percentual que se dá nas usinas hidrelétricas 
estaduais de bacias estaduais. 

A tentativa seria a de modificar o "modus operandi". Parece, de fato , 
"prima facie", que temos a eventual possibilidade jurídica de 
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considerar esse recurso como um recurso da esfera estadual , hoje 
amealhado pela União. Com fazê-lo? Vo lto a dizer que temos duas 
vias: a da tentativa de composição, com argumentos técnicos e 
jurídicos para demonstrar ao Governo Federal que o recurso deve ser 
alocado aqui , e ele pode até retornar de modo voluntário, ou, se 
porventura essa negociação não lograr êxito, o estudo de outra via, 
que é um pouco mais lenta, mas pode gerar efeito, que é uma 
discussão na esfera judicial , naturalmente sempre menos 
recomendável porque é morosa. 

Essa preocupação que a senhora manifesta é muito procedente e é 
um dos temas mais delicados que estão sendo objeto de indagação 
por parte dos órgãos técnicos da administração estadual. 

A Sra. Maria lida de Carvalho - Estou falando pelo GEPEDE, que é o 
Grupo de Pesquisa e Estudos de Direito Educacional, e considero 
plausível a composição da Mesa para a questão. O Dr. Cid começou a 
sua fala referindo-se à Conferência de Haia, exaltando a participação. 
Pelas falas do Dr. Anastasia e do Dr. Márley, a participação foi 
evidente. Temos, na Constituição Federal , em termos de águas, os 
arts. 22 e 26, principalmente, e o art. 25, que fala da autonomia da 
organização dos Estados, culminando com o art. 47 da Constituição 
Estadual, que dá um tratamento próprio com relação à organização do 
Estado. O Dr. Cid considerou que o Estado de São Paulo foi pioneiro 
no tratamento da questão hídrica, em decorrência da poluição 
existente no Estado. Vamos apenas correr atrás do prejuízo? 

Por fim, nas últimas colocações, foi considerada a necessidade de 
se assentarem Governo Estadual e Governo Federal para o 
tratamento do gerenciamento das águas. Minas já tem um quê 
particular de dificuldade nisso. Se a participação é a mola propulsora 
para as realizações e se temos o que o Sr. Garcia expôs de forma 
muito clara, as verbas sendo desviadas - eu já tenho experiência 
pessoal de denúncia, e quem faz a denúncia passa por irresponsável, 
omisso, e o criminoso continua na ação -, onde fica a inserção do 
cidadão como tal na motivação para a participação? Onde está a 
posição do município e onde está o momento de invertermos? Ao 
invés de estarmos na atitude corretiva, estarmos na atitude preventiva. 
Hoje, aproximadamente às 3 horas da manhã, acordei e veio à minha 
cabeça aquela música da Igreja "Se as Águas Quiserem Te Sufocar". 
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Pensei muito na água e, coincidentemente, antes de vir para cá, li 
um projeto que fala do rio Mosquito. Estamos com situações 
diversificadas. Quero saber como encaminhar, na prática, inserindo a 
educação. Estou morando em Belo Horizonte. mas trago a minha 
alma de Santa Rita de Caldas e da roça. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Como já disse antes, infelizmente, 
temos um caos na parte financeira, em que os entes da Federação 
acabam não se entendendo. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - O município, em geral, tem 
ficado de pires na mão. Às vezes, a situação não é justa, mas é legal, 
apesar de o ideal ser ela ser justa e legal. Determinadas 
transferências, que não poderiam ser especificadas agora, estão 
nessa situação. Se a lei determinava a aplicação, e o administrador 
não aplicou. está cometendo uma infração administrativa e é passível 
de ação popular e de denúncia ao Legislativo ou ao Ministério Público, 
sendo que a sociedade civil deve estar organizada para agir dessa 
forma. Existem os caminhos. Se a lei deu uma distribuição injusta e o 
ato era legal, tem-se que mudar a lei. 

A Sra. Maria lida de Carvalho - O senhor falou que, no tempo da 
escravidão, o conceito de pessoa era diferente; por exemplo, o 
escravo era coisa. Vejo que, muitas vezes, a sociedade é coisa. Já em 
1996 fiz denúncias sobre o desvio de dinheiro público, na 6a Vara 
Criminal do Fórum Lafaiete, em Belo Horizonte. Pergunto se até a 
justiça é injusta. E ficaremos com o discurso eterno de que o povo tem 
de denunciar? O poder público terá a permissividade de continuar 
omisso? No ano passado, os Deputados foram sacrificados por causa 
de erros com os quais não concordavam, mas por que apenas eles? 
Eles não podem ter elementos de suas famílias em seus gabinetes, 
mas um Secretário pode ter sua mulher como Chefe de Gabinete, 
como acontece em Minas Gerais? 

Quem está falando foi. inclusive, afastada de seu trabalho, com 
mudança de lotação "ex officio" do Instituto de Educação de Minas 
Gerais. tendo sido espancada e ameaçada de morte, depois de uma 
denúncia em 1995. Queria que Minas fosse diferente. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Geraldo Helena Lopes, da Federação das 
Associações de Moradores de Conselheiro Lafaiete, pergunta ao Dr. 
Márley: "O que fazer com as companhias de saneamento e água 
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existentes em Minas Gerais, que cobram e jogam os esgotos 'in 
natura' no meio ambiente? Os lucros dessas empresas não deveriam 
ser investidos, em parte, na coleta e tratamento do esgoto? Hoje, para 
onde vão os lucros auferidos?". 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Essa é uma pergunta difícil. 
Temos de admitir que o maior poluidor é o poder público, apesar de 
haver uma crença, por parte da sociedade, de que sejam as 
indústrias. Não podemos, entretanto, resolver a situação de um dia 
para o outro. 

Temos assistido a ações concretas do poder público. A COPASA 
vem construindo estações de tratamento de esgoto nas maiores 
cidades de Minas, mas essas obras custam muito para seus cofres, já 
que não temos ainda uma tecnologia com custos adequados à 
realidade brasileira. Esse, porém, é o caminho, e temos de continuar 
investindo no tratamento de esgotos e em outras ações que venham 
minimizar os impactos. 

O Sr. Presidente - Afonso Luiz Bretas, Delegado do Sindicato de 
Produtores Rurais de Governador Valadares, pergunta: 
"Objetivamente, de quem é a gestão dos recursos arrecadados pelas 
agências de bacias, independentemente da estrutura com que forem 
constituídas? A agência tem independência para administrar os 
recursos?". 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - A pergunta é boa para 
trazer esse tema à tona, a fim de desbastá-lo. É bom lembrar que a 
função da agência, independentemente da sua qualidade, é a de ser 
um braço operativo, sem autonomia decisória, que pertence ao 
comitê. A agência terá autonomia administrativa e financeira, ou seja, 
de gestão, mas deverá implementar as decisões e as determinações 
oriundas do comitê, que, pela lei , recebeu, de fato, com a participação 
da sociedade e do poder público, a atribuição de pautar o caminho de 
determinada bacia. É preciso esclarecer que a agência terá a 
autonomia para a alocação, de acordo com os critérios traçados 
rigidamente pelo respectivo comitê. Do contrário, as agências 
estariam desgarradas, e não haveria exatamente um sistema, em que 
cada qual exerceria a sua função. O papel da agência é fundamental, 
relevante e importante, pois estará assessorando, alicerçando e 
tornando ancilar a sua atividade em relação ao comitê. 
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O Sr. Vítor Costa Leite- Darei uma sugestão. Tenho 17 anos, por 

oito meses morei na França, onde pude conhecer uma realidade 
diferente. Ao voltar, pensei que encontraria um Brasil melhor, mas 
nada mudou. No entanto fiquei feliz ao saber que empresas como a 
CEMIG, a COPASA e a PETROBRÁS têm compromisso com o meio 
ambiente, quanto há empresas internacionais da área da mineração 
que não têm essa preocupação. A USIMINAS também tem um grande 
compromisso com os seus funcionários e com o meio ambiente. 

Fiquei triste ao saber que, mesmo havendo em Belo Horizonte 
pessoas que desejam ajudar, a Prefeitura não dispõe de verbas para, 
por exemplo, colocar paralelepípedos à beira das ruas, para que a 
água infiltre e não provoque enchentes, que criarão problemas para os 
rios . 

Com esses seminários, penso que salvaremos a água; mas, por que 
não realizar outros? Houve um seminário há dez anos. O processo 
não teria sido agilizado se tivéssemos realizado um há dez anos, outro 
há nove e outro há sete? Dessa forma, talvez não houvesse, 
atualmente, problemas com relação à água, um paradoxo para a 
nossa região, especificamente. 

Sugiro um aumento do número de seminários. Poderíamos realizar 
um seminário do lixo de Minas. Gostaria que houvesse uma maior 
proximidade entre o povo e os municípios, pois em um município sem 
dinheiro, as pessoas não receberão educação ambiental e jogarão o 
lixo em qualquer lugar. Depois, os ricos passarão e dirão que essas 
pessoas são burras. As pessoas têm de se aproximar do poder 
político. Em Minas Gerais, lpatinga é a cidade pioneira em tratamento 
de esgoto, pois se localiza no Vale do Aço e é uma das cidades mais 
ricas do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vítor, a Assembléia Legislativa tem realizado 
vários encontros e seminários sobre várias questões, inclusive com 
relação ao lixo. Esta Casa continuará mantendo essa postura de 
abertura para a realização de audiências públicas, para que esses 
problemas sejam discutidos, a fim de buscarmos uma solução de 
acordo com a nossa realidade. 

O Sr. Renato Magalhães Mello - Gostaria de fazer uma pergunta a 
esta Casa e de pedir um esclarecimento. Não queria entrar no mérito 
dos modelos regionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
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porque quero discutir a fragilidade desses modelos no quadro que 
se esboça num futuro próximo. Com a intenção norte-americana de 
antecipar a criação da ALGA, de 2005 para 2003, e como todos os 
esboços feitos até agora caminham para um modelo semelhante ao 
do NAFTA, no mesmo modelo há leis que explicitam que impostos 
não tarifários de leis ambientais, de biodiversidades e de recursos 
hídricos podem constituir barreiras a países membros da entidade. A 
exemplo disso, no NAFTA, o Tribunal Tríplice criado para julgar tais 
eventos tem dado, só neste ano, diversos ganhos de causa a 
empresas norte-americanas, em detrimento de leis ambientais de 
cidades e regiões mexicanas. Cito o exemplo de uma cidade 
mexicana onde empresa norte-americana de pequeno porte comprou 
uma área de enquadramento de alguns alqueires. Os habitantes 
ficaram eufóricos, pensando que se implantaria ali uma empresa, uma 
indústria; mas, com o passar dos meses, o que se viu foi o lixo tóxico 
dos Estados Unidos ser depositado lá. Quando tentaram entrar em 
juízo - pois as leis ambientais da região não permitiam aquele 
procedimento -, o tribunal de Nova Iorque, que preside o NAFTA, 
julgou improcedente a acusação e autorizou a empresa norte-
americana a manter o depósito. Então - embora 3 minutos seja muito 
pouco tempo -, gostaria de obter esclarecimento sobre a fragilidade 
dessas instituições que estamos criando nos níveis municipal, 
estadual e nacional e, se criada a ALCA, sobre a fragilidade desse 
modelo em relação ao nosso País. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Esse é um tema muito importante, e 
estamos caminhando. Você citou a ALCA. Não é preciso ir tão longe. 
Veja o MERCOSUI. Já somos parte de um mercado comum. Amanhã 
teremos de discutir o Brasil cobrando o uso da água, outros membros 
não cobrando, e vice-versa, e discutindo preço também. É o que 
aconteceu na Comunidade Européia. Temos de começar de algum 
jeito, mas a tendência é a padronização, é a celebração de acordos 
entre os países desse mercado para aplicarem regras semelhantes no 
mercado comum. Foi dado um prazo para que todos os países 
adotassem as diretrizes do mercado comum. No nosso caso, essa 
cobrança da água é uma recomendação das Nações Unidas na 
Conferência de Mar del Plata, como foi uma recomendação da 
Comunidade Européia para todos os seus membros, de várias 
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entidades. Essa tendência de cobrança pelo uso da água - não da 
água distribuída pelo sistema - é algo quase que sem volta. A 
necessidade é de que seja disciplinado analisado o que foi exposto 
por você quanto aos tratados dos acordos regionais no Brasil mesmo, 
entre os Estados. Veja o seguinte: o Estado do Paraná, na sua atual 
lei , isentou a agropecuária do pagamento. Ora, se tomarmos o rio 
Paranapanema, de divisa, constataremos que os agricultores dos 
afluentes do Paranapanema, os agropecuaristas, não pagarão pela 
água, ao passo que os de São Paulo pagarão. Isso tudo é um começo 
de implantação que gera muita discussão. Essa arrecadação, como foi 
bem dito aqui. é pública. É receita patrimonial do Estado. Então, ela 
entrará e sairá do orçamento público. Será fiscalizada pelos Tribunais 
de Contas Estaduais e da União. 

Então, todo esse modelo está sendo formatado hoje. Como disse o 
professor, estamos rodando um modelo. Por isso é muito importante 
que aconteça esta discussão hoje. 

Aliás , esta é a maior reunião sobre águas de que já participei em 
toda a minha vida profissional. A Casa está de parabéns. Realmente 
justifica chamarmos este de o Poder do cidadão. Então, esses pontos 
são muito importantes e terão de ser estudados. 

Posso dar o exemplo da situação entre o México e os Estados 
Unidos. Ali ocorre um problema de vizinhança. Vejam que, quando o 
México entrou em um colapso financeiro, recebeu ajuda americana, 
que o tirou daquela situação. E nenhum outro país a recebeu, porque 
não é vizinho. Lá eles têm tratados sobre águas subterrâneas que não 
podemos aplicar aqui. 

O Sr. Presidente - Há uma informação para a Sra. Hilda de Paiva 
Bicalho, do CODEMA de Caeté: o FHIDRO é tema que será discutido 
na reunião de amanhã, na parte da manhã. 

Do Sr. Fernando Jorge Barreto para o Prof. Anastasia e para o Prof. 
Cid Tomanik: "Quais os limites de atuação da agência de bacia criada 
pela iniciativa privada? Ela poderá exercer o poder de polícia, por 
delegação do poder público? Tal pergunta procede, uma vez que a 
agência deverá fiscalizar o uso das águas". 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Fernando, fazer esclarecimentos é 
importante, porque estamos estudando um modelo. 

O poder de polícia é delegável, mas, no meu entender, delegável 
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por lei. Nesse caso, tenho a impressão de que o poder de polícia 
administrativa não estará sendo delegado. O que, eventualmente, 
será dado à agência é uma atividade administrativa de fiscal ização: 
conferir se tudo foi outorgado, se existem derivações clandestinas. 
Esse é um trabalho de execução. 

Agora, a aplicação de sanções cabe aos órgãos públicos. No caso 
de Minas, cabe ao IGAM, que detém o poder de polícia. Para cobrar o 
não-pagamento, a agência deverá dispor de, pelo menos, um guichê. 
Mas contra os que não pagarem o Estado terá de entrar com ações de 
execução fiscal , para receber aquele numerário, que é receita do 
Estado. 

Então, o que entendo por fiscalizar é conferir se está tudo em 
ordem, e não o exercício do poder de polícia, aplicando sanções a 
determinados infratores. 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Concordo integralmente 
com o que foi dito pelo Prof. Cid e gostaria de lembrar que a lei 
mineira é bastante clara nesse tópico. No inciso 111 do art. 42, atribui 
ao IGAM a competência de manter um sistema de fiscalização de uso 
de águas. Então, o IGAM, como autarquia estadual, exerce poder de 
polícia administrativa ao impor as penalidades. 

Por outro lado, no art. 45 da mesma lei , há 34 incisos que atribuem 
competências às agências, mas não consta "exercer fiscalização". 
Haverá esse papel acessório de estudos, de identificação, como bem 
lembrou o Prof. Cid, nas atividades administrativas. A imposição de 
penalidades pertencerá ao poder público, no caso mineiro, já 
determinado pela norma, que é o IGAM. 

O Sr. Presidente - Pergunta oral da Sra. Regina Greco para o Prof. 
Cid Tomanik. 

A Sra. Regina Greco - O Comitê da Bacia do Rio Pará já existe 
juridicamente desde 1998, com seu primeiro estatuto registrado em 
cartório em 1993. Portanto, é anterior a todas as leis federais e 
estaduais. 

Quando, em 1997, começou a vigorar a lei com a política de 
recursos hídricos federal , o Comitê trabalhou durante mais de seis 
meses para ser reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos como preexistentes ao sistema de recursos hídricos estadual. 

Estamos em uma nova etapa: a da agência de bacia. Em 11/11 /98, 
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anteriormente à lei estadual, o estatuto do Comitê já existia, 
registrado em cartório como pessoa jurídica. Gostaria que os dois 
professores tomassem conhecimento disso e que nos dessem uma 
visão do fato ocorrido. 

O comitê-associação de usuários, na sua representatividade perante 
o poder público estadual, o poder público municipal, o usuário de água 
e a sociedade civil - é o que está no estatuto -, está registrado como 
pessoa jurídica com o nome de Comitê de Bacia. Mas, nesse estatuto, 
existe a agência de bacia, com a personalidade da agência e com a 
sua função definida, que é de órgão executivo de apoio às 
deliberações do Comitê, respondendo pelo seu suporte administrativo, 
técnico e financeiro. Na sua composição, é uma sociedade civil, de 
fins associativistas, não lucrativa, aberta e democrática, sem fins 
ideológicos ou político-partidários. 

Dentro da sua estrutura, temos a agência, registrada desde 
11 / 11 /98. Queremos saber qual a forma de ela ser funcional e de estar 
em execução, porque o Comitê de Bacia do Rio Pará tem um 
documento assinado pela Agência Nacional de Águas e, em 
dezembro de 2002, deverá apresentar a ela os critérios e normas de 
funcionamento da agência. Em nosso entender, ela já existe. Isso até 
foi colocado no seminário regional em Divinópolis, e gostaríamos de 
saber como ela de fato vai funcionar. Precisamos de uma equipe, de 
suporte técnico e de recursos financeiros para que o comitê possa 
fazer a cobrança. 

Gostaria de obter informações de como isso pode vir a funcionar 
legalmente, com o reconhecimento do Governo do Estado e com um 
reconhecimento jurídico do conselho. Se os juristas quiserem, podem 
ver esse documento. Precisamos de uma orientação técnica e jurídica 
correta, para que o nosso comitê não caia na mesma situação de ter 
de brigar pelo seu reconhecimento. Estamos esperando desde 1998, 
queremos o reconhecimento natural da existência de um comitê único 
desde 1988. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - A senhora disse que se trata de um 
comitê único. De fato, a experiência em muitos lugares foi a de se 
criarem associações com nome e função de comitê, e os Estados e a 
União reconheceram isso. Hoje esse aspecto deve ser, em meu 
entender, estudado na esfera estadual, para ver como esse novo 
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modelo vai absorver tudo o que já foi feito. 

A Sra. Regina Greco - A agência existe dentro do comitê. Temos o 
decreto da criação do comitê, assinado pelo Governador do Estado 
em setembro de 1998. 

Em novembro, quando aprovamos o regimento interno, a figura do 
comitê-associação continuou esperando uma posição do Governo do 
Estado. Desde novembro de 1998, esperamos essa posição do 
Estado. Hoje queremos saber o seguinte: ao ser criada no estatuto, 
como a agência virá juridicamente a funcionar, tendo o referendo do 
Estado? Essa agência está criada dentro do documento. Com o 
regimento interno, o comitê, sendo Governo, também existe. Temos o 
CNPJ. Quando a Receita Federal registrou e aprovou o CNPJ, a 
referência foi uma associação de usuários. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Pergunto ao Dr. Antônio Anastasia se 
há alguma informação relativa à parte mineira do assunto. 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia -Talvez o Dr. Márley fosse 
mais indicado que eu para responder, mas está dando entrevista, 
então tentarei dar uma opinião muito singela. Pelo que entendi à 
queima-roupa, porque não vi os documentos, acho que o que está 
criado, na verdade, é uma agência com nome de comitê. Não é um 
comitê. Comitê é uma coisa, agência é outra. Comitê, na minha visão, 
é órgão público despersonalizado. Ninguém pode criar um comitê e 
levar a cartório para ser registrado porque comitê é órgão público 
criado por decreto do Governador. Vocês criaram, por iniciativa 
própria, uma agência e deram o nome fantasia de comitê. Escolheram 
o nome de comitê, como poderiam ter escolhido o de instituto, 
agência, departamento, etc. , que foi registrado. Para que funcione , a 
meu juízo, como agência, precisa ser reconhecida como organização 
civil de recursos hídricos, ou seja, o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos tem que lhe atribuir essa qualidade. Tem que reconhecê-lo e , 
a partir de então, implementá-lo dentro da lei estadual. É o que me 
parece num primeiro momento, desde que o estatuto que vocês 
criaram como agência, ainda que tenha o nome de comitê, atenda aos 
requisitos da legislação, em termos de competência de agência. Se 
tiver isso, caberá ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é 
órgão competente para atribuir-lhe essa qualidade. É o que me 
parece. O Dr. Márley chegou. Se me permite, Presidente, vou 
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submeter a ele essa questão, que de fato é interessantíssima neste 
debate que se sucede ao evento. É o caso do Comitê Bacia do Rio 
Pará. Criaram uma agência com o nome de comitê e levaram a 
registro. Como funciona? Minha opinião é que deve-se submeter a 
matéria ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para analisar 
sobre a possibilidade de, eventualmente, atribuir-se ao comitê a 
qualidade de agência e continuar trabalhando com o comitê que já 
existe, reconhecido por ato de decreto. 

O Sr. Presidente - Poderia comentar, Dr. Márley? 
O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Na verdade, o que temos no 

rio Pará é um trabalho pioneiro em uma época em que estávamos 
engatinhando nos recursos hídricos. Salvo engano, na década de 80, 
foi constituído um comitê de bacia hidrográfica com personalidade 
jurídica própria, o que hoje, à luz da legislação vigente, não atende ao 
modelo existente, tanto que foi criado um novo comitê de bacia 
hidrográfica. Esse comitê da década de 80, com personalidade 
jurídica própria, exerceu um papel importante na gestão dos recursos 
hídricos do Estado, e para que essa proposta de equiparação à 
agência seja atendida, já não me sinto confortável para opinar. 

A Sra. Regina Greco - Aqui dentro tem agência. Possuo o 
documento, o estatuto registrado em cartório. Em 11/ 11/98 é agência. 
Está aqui dentro. Acho que você não conhece o nosso estatuto. Ele só 
tem o nome de comitê, mas tudo do seu funcionamento é de agência. 
Aliás, estabelece o que é competência da agência. Esse não é o 
Regimento Interno, mas o Estatuto do Comitê CBH-Pará. Você não o 
conhece. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - A senhora disse o que eu ia 
dizer: não conheço esse estatuto. Quem tem o poder de equipará-lo à 
agência é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e quem tem de 
fazer a proposta é o comitê de bacia hidrográfica. Então, esse estatuto 
não tem o poder de dizer simplesmente que é agência. Essa proposta 
deve ser fundamentada no Comitê de Bacia Hidrográfica, precisa ser 
amplamente discutida até se chegar à conclusão de que essa é a 
melhor proposta. Feito isso, a discussão é encaminhada ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, que, mediante a verificação de todos 
os requisitos que a lei estabelece, com base em pareceres técnico e 
jurídico emitidos pelo IGAM, irá analisar e aprovar ou não a 
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equiparação dessa entidade. 

A Sra. Regina Greco- Agradecida. Vou passar uma cópia ao IGAM. 
A posição dessa entidade não era essa há dois anos. Fico satisfeita 
em saber que o jurista do IGAM aceitou ler o estatuto. Precisamos de 
orientação sobre o que devemos fazer para nos tornarmos uma 
agência; se essa agência já existe; se há um documento. Teremos um 
estudo jurídico para ver como esse documento se encaixa na atual 
situação. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que o Dr. Antônio 
Augusto Anastasia, devido a compromissos assumidos anteriormente, 
sairá agora, às 17h30min. Agradecemos a ele pela presença. 

A Presidência informa ainda que deixa de receber novas questões, 
haja vista o número significativo delas que temos em mãos. 

Pergunta do Sr. Túlio Marques, da TURMINAS, segmento de 
ecoturismo. 

O Sr. Túlio Marques - Boa tarde. Estou representando a TURMINAS 
e também , permito-me dizer, o segmento do ecoturismo, na condição 
de ex-Presidente da Associação Mineira de Ecoturismo. 

Ao se falar em bacia hidrográfica, ao se falar em água, estamos 
falando em preservação de destinos que são matérias-primas de 
interesse para produtos turísticos que somente sobreviverão se 
estiverem qualitativamente preservados. 

Pedi a palavra no momento em que a representante de Aiuruoca 
abordou a angustiante questão do "mototrail" em sua região. O Dr. Cid 
deu-lhe prudentes recomendações. Se me permite dizer, tenho 
experiência de trilhas. Minha particularidade é tropeira a cavalo , não 
moto. Saindo a campo no "front" do ecoturismo, temos oportunidade 
de vislumbrar coisas que outros agentes fiscais não alcançam. 
Ecoturismo, é preciso que se compreenda, não é "farofismo", mas 
todo e qualquer turismo ocorrido com respeito radical ao meio 
ambiente, ao meio humano, ao meio social , ao meio cultural onde 
ocorre. Venho, de há muito, Dr. Cid e prezada representante de 
Aiuruoca, observando que a prática do "metotrail" em Minas tem 
trazido sérias seqüelas ao nosso meio ambiente. 

Advém dos sulcos dos pneumáticos que normalmente traçam rotas 
imbecis uma severa erosão, favorecida pela garra dos pneus "cross", 
na busca de emoções e subidas de base a cume, onde, dada nossa 
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pobre e rasa vegetação, a chuva acaba por promover uma erosão 
ainda maior. O nome "garra cross" fala por si. "Cross" é uma atividade 
motociclística "in door" e não de saída a campo. No mundo inteiro só 
existe um pneu chamado ecológico. Por acaso e coincidentemente, 
ele é fabricado no Brasil pela Pirelli , é exigido no mundo todo, mas 
não é disponibilizado no mercado brasileiro. Lá fora, não é permitido o 
uso do pneu "cross". 

Gostaria de dizer a minha colega de Aiuruoca, uma comunidade tão 
bem organizada, que ocorreu nessa localidade, no começo do século 
XX, o primeiro saneamento básico, por intermédio do médico Dr. 
Ednardo de Menezes, do qual me honra ser neto. E que uma 
comunidade consciente, como a de Aiuruoca, poderá, por um recurso 
de que o Dr. Cid, por acaso, não se lembrou, recorrer à Câmara 
Municipal e apresentar uma lei que coiba o uso do ''trail" naquela área, 
como ocorreu na serra de São José, em Tiradentes. 

Gostaria de assinalar que o caminho certo não é coibir o "trail", é 
normatizá-lo, determinando pneus apropriados, épocas apropriadas, 
que não sejam tão úmidas, e nichos apropriados, que não sejam tão 
frágeis, como matas ciliares e outras. Dr. Cid, se me permite, fiz mais 
uma colocação complementando o que o senhor já havia dito. Há 
mais de cinco anos tenho feito essa discussão, inclusive com a 
Assembléia Legislativa. Tenho um programa gravado em televisão, 
com a presença do representante da Comissão de Meio Ambiente, na 
ocasião o Deputado Ronaldo Vasconcellos. Cumpri também diversas 
missões junto à FEAM, quando me ofereci , voluntária e 
delirantemente, para emprestar minha ótica a fim de mudar essa 
situação. Fiz o mesmo com o Trail Club e com a Federação Brasileira 
de Motociclismo. 

Acho que as bacias têm importância fundamental na condução do 
processo da água vista sob o ponto de vista líquido; é preciso que 
saibamos que se a bacia, num todo, inclusive em aspectos 
econômicos e turísticos, não for resguardada, se não se fizer presente 
no balizamento da exploração do horizonte ou do destino, poderemos 
comprometer seriamente o próprio mercado, que é de grande 
perspectiva desenvolvimentista. 

Encerrando: nesse sentido, tenho trabalhado e peço a colaboração 
de todos para que trabalhem junto aos Conselhos Municipais, 
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inclusive o de Aiuruoca, e ao Conselho Estadual - já consegui fazer 
com que as pessoas ligadas ao comitê e à sub-bacia procurem fazer-
se representar numa cadeira, no Conselho, porque o Conselho de 
Turismo estará dentro de uma esteira auto-suficiente nas questões 
ambientais. Peço que os presentes levantem essa bandeira, que já 
está sendo recebida. de bom alvitre, pela Secretaria de Turismo do 
Estado, à qual já conseguimos apresentar essas sugestões. 

A Prefeitura de Nova Lima, de cujo Conselho de Turismo faço parte, 
já colocou alguém ligado à sub-bacia da região. Espero que outras 
bacias aqui presentes procurem investir para se fazer representar 
junto aos Conselhos, porque, com esse aval, o destino vai ter a 
qualidade que interessa ao consumidor ou ao ecoturista, que é o 
turista moderno. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Pergunta de Walter Vilela para o Dr. Cid Tomanik 
Pompeu: "Como o senhor vê a futura agência de bacia do rio São 
Francisco, que engloba sete Estados com enormes diferenças sociais 
e culturais? E a integração com as agências estaduais?". 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Dr. Walter, na questão do São 
Francisco, como foi dito, é uma bacia importantíssima e engloba sete 
Estados. Hoje, pelo que sei , está sendo palco de uma discussão 
bastante ampla sobre o perfil do comitê, sobre a presença dos 
Estados, dos usuários e também em relação a como os Estados que 
têm os seus rios afluentes vão participar. Há um modelo nacional de 
formação de comitês federais . O próprio Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos já baixou resolução a respeito . É um pouco 
complicada. A lei diz que os comitês devem ter um Presidente e um 
Secretário. Pelo que sei, para a formação desse Conselho, foi criada 
uma diretoria provisória, já que a resolução do Conselho orienta que 
se forme uma diretoria interina. Mas foi organizada uma diretoria com 
19 participantes para montar o comitê. Depois, esse comitê terá um 
Presidente e um Secretário. Em meu entender, deveria ter havido uma 
comissão para a organização do comitê. Esse comitê está tendo uma 
abordagem bastante ampla, porque vários Estados, especialmente a 
Bahia, têm visões próprias sobre o assunto. Por isso, deverá haver 
muitas sugestões que, provavelmente, poderão mudar a orientação 
nacional sobre formação do comitê. Esse comitê do rio São Francisco 
deve ter, em meu entender, uma participação intensa dos Estados, 
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dos usuanos e também de municípios. Como já disse, nessa 
gestão, os municípios não devem ser dispensados, eles é que vão 
cuidar do solo e farão muitas leis importantes para a proteção das 
águas. Se o modelo do São Francisco chegar, de fato, àquilo que se 
pretende e se se mudar o modelo atual , absorvendo Estados e União, 
haverá oportunidade para a formação dos comitês federais. 

O Sr. Presidente - Pergunta de João Cesário dos Santos Neto. 
GRDA - lbirité. Grupo de Proteção das Águas, dirigida à Mesa: 
"Denuncio o descaso em relação ao nosso município. Há um mês, 
nossa cidade sofreu um abuso por parte da administração municipal, 
que autorizou os seus funcionários a cortar 900 mudas da árvore 
canela-de-ema. A quem podemos nos dirigir para que esse tipo de 
abuso não mais ocorra, pois são cotidianas as más ações contra o 
meio ambiente?". 

Não sei se foram apresentadas ao CODEMA as razões desse corte, 
mas, percebendo que há abuso. pode-se apresentar denúncia ao 
próprio Instituto Estadual de Florestas ou, então, à própria 
Procuradoria Ambiental do Estado, que tomarão as providências 
cabíveis . 

O Sr. João Cesário dos Santos Neto - Sr. Presidente, 11 
funcionários foram presos ao serem flagrados cortando essas árvores. 
O IEF notificou o município a pagar uma multa de valor entre 
R$1.000.000,00 e R$14.000.000,00. Como poderemos mudar isso? 
Achamos que os responsáveis, o Prefeito e o Secretário de Meio 
Ambiente, que autorizaram o corte das árvores, é que deveriam ser 
penalizados e não o município. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Como é um caso específico, peço ao Dr. Cid que 
responda a essa pergunta. 

O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Se a denúncia ao órgão fiscalizador 
não obteve êxito ou pelo menos o prosseguimento, recomendaria que 
procurasse o Ministério Público, que tem coordenações ambientais e 
pode instaurar um inquérito civil para apurar responsabilidades, e, 
depois, haveria ações civis e até penais. Essa é a minha 
recomendação, porque a instituição existe e tem uma competência 
muito grande na área ambiental , aliás, existe nova lei , chamada lei 
penal ambiental, que apresenta sanções bastante graves. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Katia , da Prefeitura. Suponho que 
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seja da Prefeitura de Belo Horizonte: "Em alguns municípios, a 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos prejudica nascentes e o 
chorume poderá atingir os cursos de água. O COPAM, em sua 
Deliberação Normativa no 52, fixou prazo muito extenso para que os 
municípios resolvam essa questão. Juridicamente, o que poderia ser 
feito para que esse prazo seja reduzido, obrigando os municípios a 
dar destinação correta aos seus resíduos, para proteger e conservar a 
qualidade das águas?". Peço ao Dr. Márley que responda a questão. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Esse encaminhamento foi 
decidido pelo COPAM. Então, naturalmente, a decisão foi precedida 
de um processo de debates e de análise técnica das situações. Um 
novo encaminhamento somente poderia ser adotado se o COPAM se 
manifestasse novamente sobre o assunto. Há um fato novo: se 
verificamos que a decisão do COPAM não está cumprindo seu papel 
ou que não esteja assegurando a cessação das irregularidades, esse 
assunto tem de ser novamente submetido à discussão do COPAM , 
para nova deliberação. Enquanto isso, prevalece a decisão já tomada. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Lúcia Guedes, da Câmara 
Municipal de Brumadinho, Vereadora do PV e Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, dirigida ao representante do IGAM: "Se 
são as prestadoras de serviço, como a COPASA, por exemplo, que 
pagarão as taxas pelo uso da água, pergunto se essas taxas não 
serão repassadas aos usuários por intermédio das contas. O que se 
pode fazer para melhorar nas cobranças do usuário de baixa renda? 
Terão prazos diferenciados?". 

O Sr. Márley Caetano Mendonça - A primeira questão a ser 
esclarecida é que não se trata de taxa. Não sou tributarista, mas já há 
um consenso de que o que se pagará pelo uso da água é denominado 
de preço público. Não temos como antever uma realidade futura de 
que esses valores serão ou não repassados para o consumidor final. 
Acredito que acabará sendo uma questão natural, porque a empresa 
tem uma planilha de custos, receberá um novo custo e provavelmente 
vai querer diluir esse valor. Isso não me preocupa muito, porque não 
se está pensando em valores exorbitantes, não é essa a intenção, não 
há a preocupação de estabelecer valores de maneira que realmente 
prejudiquem as empresas, ainda mais que estamos implantando não 
só a cobrança, como também o próprio sistema de gerenciamento de 
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recursos hídricos no Estado e no País. Acredito que a cobrança 
não representará um impacto muito grande, e, se de alguma forma 
representar, seria um impacto mínimo para o consumidor final. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Jamir Teixeira de Amorim, do 
CODEMA, de ltaipé: "Considerando-se que os municípios têm de 
estar em dia com suas obrigações para receber recursos do Governo 
Federal, considerando-se que, para receberem do Estado, ocorre o 
mesmo e considerando-se essa louvável iniciativa da Assembléia, não 
seria conveniente cobrar dos municípios, através de leis ou outros 
dispositivos, de modo que apresentassem um plano de preservação 
das nossas águas?". 

Encontraremos o caminho através dos comitês. O problema 
ambiental , ligado aos recursos hídricos, não é resolvido dentro do 
município. A natureza não segue a divisão política. Caberá ao comitê 
atuar dentro de uma microrregião, envolvendo vários municípios. Não 
se pode falar em recuperação de um curso de água sem saber quais 
são os municípios envolvidos, quais estão a jusante, quais estão a 
montante. A questão seria resolvida pelo comitê de bacia ou de sub-
bacia. 

Pergunta de Mílton Luís Dias Rocha, da Prefeitura de Francisco Sá, 
ao Presidente da Mesa: "Onde encontraremos os recursos para 
tratamento dos esgotos e despoluição dos rios, porque o nosso rio, o 
São Domingos, é um grande afluente do rio Verde Grande?". 

O que se busca, com a nova legislação de recursos hídricos, é 
encontrar fontes de recursos. Com a ação dos comitês, surgirão os 
recursos, ou através de cobrança ou advindos dos organismos 
federais ou internacionais. O tratamento de esgoto e despoluição de 
rios é muito caro, dependendo de investimentos pesados. Alguns 
bilhões estão sendo gastos no rio Tietê. Há necessidade de 
programas, em nfvel de microrregiões, buscando a despoluição dos 
cursos de água. Os recursos são do orçamento da União, do Estado, 
hoje inexistentes, ou de origem internacional. Por isso, a motivação 
deste encontro é exatamente os comitês e as agências de bacia. 

Pergunta de Adílson Ramos de Souza, do SINDÁGUA, para Márley 
Caetano: "No caso das destruições de nascentes, por abertura de 
loteamentos clandestinos, às vezes com a conivência do poder 
público local, se as denúncias não são atendidas adequadamente, de 
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forma preventiva, a quem devemos denunciar e o que poderá 
sofrer constitucionalmente o loteador e o poder público local 
conivente?". 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - A nascente já é declarada de 
preservação permanente pelo Código Florestal. A destruição de 
nascente, além de infração administrativa, punida com sanções 
definidas na legislação, entre elas a multa, também constitui crime 
ambiental previsto na Lei no 9.605. 

Inicialmente, o Projeto de Lei n° 1.616/99, em seu art. 26, prevê que 
as agências de bacia deverão ser constituídas preferencialmente com 
a natureza jurídica de fundação. Não estabeleceu se a fundação seria 
pública ou privada. Já o substitutivo do relator, Deputado Federal 
Fernando Gabeira, prevê, também no art. 26, que as agências de 
bacia deverão ser constituídas preferencialmente com a natureza 
jurídica de fundação de direito privado. Ou seja, se a entidade for 
instituída pela sociedade, por usuários ou entidades ligadas a 
recursos hídricos, não será possível a instituição de fundação de 
direito público. Teríamos em aberto a fundação, como era a redação 
original, ou a indicação de fundação de direito privado. É importante 
salientar que o projeto de lei estabelece "preferencialmente". Isso quer 
dizer que outros modelos podem ser aplicados. O legislador está 
preferindo o modelo da fundação de direito privado, mas não está 
excluindo outros modelos, todos já relatados aqui. Ainda nesse 
modelo da União, outro ponto importante é a posição da ANA, que 
prefere que a agência seja constituída sob a forma de associação civil 
sem fins lucrativos, atendendo aos requisitos da Lei no 9.637, de 
15/5/98 , para que possa ser qualificada como organização social. A 
ANA discutiu isso com o relator, Deputado Federal Fernando Gabeira, 
mas manteve a figura da fundação de direito privado. 

O modelo seguinte é o de São Paulo, são as fundações agências de 
bacias hidrográficas, estabelecidas pela Lei 10.020, de 3n/98. Como 
já mencionou o Prof. Cid, a lei paulista autoriza o Estado a participar 
da constituição de agências de bacia que tenham a natureza de 
fundações, juntamente com os municípios e a sociedade civil da 
região da bacia. Para a constituição das agências como fundações, a 
lei exige a adesão de, no mínimo, 35% dos municípios, abrangendo, 
pelo menos, 50% da população das bacias. 
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Fomos informados, em reun1ao em Brasília, com a participação 

do Secretário Adjunto de Meio Ambiente de São Paulo, que São Paulo 
está revendo a sua posição: chegou à conclusão de que esse modelo 
não é aplicável. E estava partindo para a construção de outro modelo. 
Para tanto, é necessário, evidentemente, um projeto de lei. 

Por último, temos Minas Gerais. Depois de longas discussões. 
Minas Gerais concluiu que o ideal é que a agência de bacia não fique 
no âmbito do poder público, justamente para atender ao espírito do 
modelo de gestão compartilhada dos recursos hídricos implantado no 
País. Decidiu que o melhor caminho é que uma das entidades 
permitidas pela legislação de recursos hídricos seja equiparada à 
agência. No entanto, Minas ainda não definiu esse modelo, não 
chegou à conclusão de qual modelo é o ideal e terá melhor aplicação. 
Até mesmo porque a legislação de recursos hídricos não determina 
que cada Estado adote modelo específico. Como já foi dito , deixa em 
aberto essa questão: cada caso, cada bacia hidrográfica, tem 
determinada característica, que levará à adoção de determinado 
modelo. 

Quem praticar esse ato poderá ser processado, julgado à luz da Lei 
n° 9 .605 e condenado por um crime ambiental. A omissão de 
autoridades públicas competentes também constituiria uma co-
responsabilidade. Ou seja, autoridade que for omissa também poderia 
responder pela mesma pena de quem praticou o crime. O que posso 
adiantar é que na esfera administrativa a Lei no 9.605 determina, no 
art. 70, que a autoridade ambiental que tiver conhecimento de uma 
infração ambiental e não diligenciar no sentido de apurar, coibir e 
aplicar sanções cabíveis é co-responsavel do ponto de vista 
administrativo, mas parece-me que seria também na esfera criminal. 

O Sr. Roberto José Morais - Senhores, irei puxar a sardinha para o 
meu rio, o rio São Francisco, pois represento Pirapora. Todos fizeram 
cobranças, mas ninguém falou no dinheiro para a revitalização de 
nosso rio . O Sr. Márley falou sobre a fiscalização, que, no Estado de 
Minas, é deficitária, é vergonhosa. 

Desde 1990, um grupo de amigos e eu documentamos o rio São 
Francisco, e temos aproximadamente 5 .600 fotos dele. Fazemos 
expedições por suas águas e, no ano passado, em nossa última 
viagem , levamos 49 pessoas de Três Marias a Pirapora e de Pirapora 
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Todos os anos, vemos e ouvimos dos barranqueiros que a mata 
está indo embora. Quem conhece o Norte de Minas sabe da 
monocultura do eucalipto, que antes vinha do cerrado. Hoje, estão 
acabando com o eucalipto para colocar o café. Há um japonês, um 
grande latifundiário de São Paulo, que nunca tomou um copo d'água 
do rio São Francisco e que, no ano passado, desbastou uma grande 
área de mata ciliar. Levamos o fato ao conhecimento de várias 
autoridades, mas, infelizmente, nada acontece. 

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. visse a situação de forma mais 
clara. Já participei de mais de uma dezena de encontros, em que as 
pessoas falam, de boca cheia, sobre as águas e os rios, sem, na 
realidade, conhecer a curva do rio. Em Pirapora, temos duas 
entidades não governamentais para cuidarem do rio, fundada uma 
delas por mim para incentivar os ribeirinhos e todos os que, de uma 
forma ou de outra, lidam com a água, mas vivemos uma situação 
delicada, porque, entra ano, sai ano, não temos fiscalização. Quem 
tem dinheiro faz o que quer, e, infelizmente, estamos assistindo à 
devastação de nossas veredas e córregos. Posso provar isso não 
apenas com fitas de vídeo, mas também com fotos . 

O Deputado Luiz Tadeu Leite disse, na semana retrasada, em 
Pirapora, que ela era a "capital das águas" . Mas como isso pode ser 
verdade se tudo está sendo assoreado? Todos estão querendo 
dinheiro, e ninguém quer falar em revitalização das águas e nos 
recursos para tal. 

Temos catalogadas todas as árvores do médio São Francisco, para 
que, vindo dinheiro de algum lugar, possamos começar a trabalhar um 
processo de revitalização de suas matas ciliares. Quem conhece a 
nossa área sabe que a navegação parou. São 1 .371 km de Pirapora a 
Juazeiro na Bahia parados por causa do assoreamento. Muitas vezes, 
discutem a questão do esgoto, que é um grande poluidor - além de 
várias outras coisas que prejudicam o rio -, mas um dos maiores 
problemas é a calha principal, que está assoreada. 

Em 1996, disse para alguns integrantes desta Casa que iria faltar 
água e, possivelmente, energia elétrica, e, cinco anos depois, isso 
ocorreu. A nossa associação fez um trabalho da nascente ao mar e 
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documentou tudo, e não foi rápido, de lancha, mas de remo, bem 
devagar. 

Faço um convite a todos. A expedição deste ano será nos dias 5, 6 e 
7 de setembro, saindo de Pirapora, e, para ver "in loco" o que estou 
falando, basta acompanhar-me. Todos sentirão muita tristeza, porque 
a realidade do rio São Francisco é bastante crítica. Peço a esta Casa 
que exija, de um jeito ou de outro, a fiscalização do rio. 

Além disso, ressalto que não se pode fazer o monitoramento de algo 
sem se fazer seu enquadramento. Estou aqui para defender o que 
pedi: que se crie, em Pirapora, a curadoria do rio São Francisco. 

É um absurdo criar cinco curadorias, e o Luiz Tadeu dizer que lá é a 
"capital das águas", não existindo uma curadoria para cuidar do rio 
São Francisco. Há curadorias em cidades onde o rio São Francisco 
passa a mais de 200km. Houve muito peso político, e não ambiental. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - O Roberto havia dirigido essa questão ao Sr. 
Márley Caetano. Ele está dizendo que há muito discurso e leis, mas 
que não há uma fiscalização coercitiva do Estado. 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - Na verdade, há duas 
limitações que atingem o Estado com relação à questão do rio São 
Francisco. A primeira é a legal. O rio São Francisco é de domínio da 
União. O Estado não tem competência para fiscalizar as infrações que 
acontecem em torno desse rio. A segunda é a seguinte: mesmo que 
tivéssemos essa competência, o IGAM não estaria preparado para 
exercer essa função árdua e difícil. Ele não foi devidamente preparado 
para exercê-la, uma vez que não possui um corpo fiscal para fiscalizar 
os rios de domínio estadual. Adotou-se uma medida paliativa, e foram 
designados alguns servidores do IGAM para exercer essa função. 
Estamos trabalhando em um processo de restruturação do IGAM, 
conduzidos pelo Dr. Antônio Augusto Anastasia. Provavelmente, esse 
trabalho culminará na Assembléia Legislativa, visando a reestruturar o 
IGAM, dotando-o de um corpo fiscal para cumprir o seu papel. 
Esbarramos na questão legal da competência, porque cabe ao 
Governo Federal fiscalizar as infrações que ocorrem ao longo do rio 
São Francisco. 

O Sr. Roberto José Morais - Não há uma forma de esta Casa formar 
esse corpo? Não podemos esperar por mais um ou dois anos, porque 
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a situação é triste. Citei esse camarada de São Paulo, mas, como 
ele, há muitos que estão acabando com a área. Quando pedi a 
curadoria para Pirapora, falei que, colocando-se um Promotor para 
cuidar do rio São Francisco nas cidades de Pirapora e de Buritizeiro, 
que, para mim, são uma só, pessoalmente, darei serviço a ele para 
dez anos. 

O Sr. Presidente - Sempre pode ser feito algo. Não deveríamos 
limitar as atuações das instituições na área ambiental. Ou seja, o 
IGAM fiscalizará o quê? Os recursos hídricos? Qual a causa de um 
problema de erosão? O IGAM fiscalizará o desmatamento? Deveria 
haver uma central para fiscalizar os crimes ambientais. Poderia haver 
uma polícia ambiental para avaliar, fiscalizar e atuar como polícia em 
todas as áreas ambientais; senão, haverá uma segmentação, e 
teríamos técnicos da FEAM, do IGAM, do IEF e de outras autarquias. 
Elas serão complementares? Talvez isso esteja muito disperso. 
Sabemos que a Polícia Florestal estava tendo uma atuação boa, mas 
teve um entrevere qualquer com a direção do IEF, o qual causou um 
atraso. Pelo menos era algo que estava funcionando, não a contento, 
mas melhor do que está atualmente. Temos de buscar uma solução, 
ou de origem legislativa, ou do Executivo, para fazer cumprir a lei , 
criando-se ou utilizando-se de uma estrutura. 

O Sr. Roberto José Morais - Mas, enquanto esperamos, enquanto 
estamos aqui hoje, eles estão lá derrubando a mata, porque se acham 
poderosos, têm dinheiro no bolso. Quem ama o rio, quem ama as 
águas, chora. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente A sua intervenção foi muito boa. 
Lamentavelmente, o Estado é muito lento para responder a esse tipo 
de agressão. O outro lado é mais ágil. Célio Luís, Vereador da cidade 
de Divino, para o Dr. Márley Caetano: "Em relação aos recursos 
financeiros, para que fiquem no Estado, não seria mais prático que 
nos comitês de afluentes de rios estaduais o controle fique com o 
IGAM?". 

O Sr. Márley Caetano de Mendonça - A permanência dos recursos 
financeiros no Estado, como já dissemos anteriormente, está 
garantida pela lei, uma vez que sejam arrecadados em rios de 
domínio do Estado. Os afluentes, sendo de domínio do Estado, 
naturalmente podem ter os comitês próprios e também uma agência 
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de bacia que não seja aquela criada para o curso de água federal. 
Não vejo essa preocupação com relação à garantia de que os 
recursos não saiam do Estado. Se o rio é estadual, a cobrança é de 
competência do Estado. Não há como, efetivamente, os recursos irem 
para a União. A lei já garante que fiquem dentro do Estado e sejam 
aplicados no Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com relação a essa questão, a preocupação não 
é só ficar dentro do Estado. É que realmente os recursos sejam 
aplicados na sua origem. De onde são retirados que retornem para lá. 
Por isso é que fizemos aquela observação. A nossa preocupação é 
que se for um ente estatal , vai para o caixa único que hoje é devedor 
de mais de R$3.000.000,00 a diversas fontes. 

Esta Presidência, ao encerrar, faz um agradecimento muito especial 
aos engenheiros Odair dos Santos Júnior e Augusto César Soares 
dos Santos, pela inestimável contribuição para a realização das 17 
reuniões preparatórias do Seminário Legislativo Águas de Minas 11 . 
Atuaram com muita competência e brilhantismo na coordenação dos 
Grupos 11 - Agências de Bacias e 111 - Gerenciamento de Aguas -
Instrumentos. 

O Sr. João Bosco Senra - Sr. Presidente, tinha pedido a inscrição há 
bem mais tempo, mas meu nome não chegou a ser citado. Gostaria 
de saber se ainda é possível fazer uma indagação ao Prof. Cid 
Tomanik. 

O Sr. Presidente - Certamente houve algum equívoco. Peço-lhe 
desculpas. Por favor. 

O Sr. João Bosco Senra - Em vista da pergunta que o Dr. Márley 
deixou sobre qual seria o melhor modelo, e com a experiência do Dr. 
Cid Tomanik, que tem participado ativamente da discussão não só em 
São Paulo, mas também em todo o País, contribuindo muito para 
solucionar essa questão, gostaria que, a partir de algumas 
considerações, pudesse, quem sabe?, nos esclarecer um pouco sobre 
a grande pergunta deste tema: "qual seria o melhor modelo?". 

Quanto a essa proposição que a ANA vem desenvolvendo de 
modelo de agência para o Paraíba do Sul, ficam algumas questões. 
Tem-se um modelo de agência em que os membros do comitê é que 
fazem parte da agência. Fico me perguntando se não é o caso de 
amarrar cachorro com lingüiça, quer dizer, quem delibera executa. A 
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separação, em si , não seria, talvez, mais interessante? Mesmo que 
seja mais interessante, trazendo isso para a realidade, por exemplo, 
de Minas Gerais, em nível do Estado, a própria lei possibilita que uma 
agência possa trabalhar para um ou mais comitês. Nesse caso, cria-
se uma agência para a bacia do rio das Velhas com a configuração 
que a ANA está propondo para a da bacia do rio Paraíba do Sul, em 
que quem faz parte do conselho administrativo são os usuários, é a 
sociedade vinculada à bacia do rio das Velhas. Amanhã, a bacia do rio 
Paraopeba ou bacia ou comitê de outra região demanda também que 
essa mesma agência deve atuar também na área do outro comitê. 
Assim , seria preciso mudar novamente para incorporar outros 
membros ao comitê. Depois, um dos comitês pode achar que não está 
funcionando de forma adequada e querer retirar-se. Mais uma vez, 
haveria mudança na estrutura do comitê. 

Essa é a primeira questão que gostaria que o senhor considerasse 
na sua avaliação. A segunda é que foi dito que todo o estudo 
desenvolvido apontava como modelo de agência a associação de 
usuários que o Paraná está adotando. Mas pouco foi dito sobre ele. 
Talvez até restrinja um pouco a participação da própria sociedade. Na 
discussão do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, o comitê avaliou 
que esse modelo não seria o mais adequado. Assim, gostaria que o 
Prof. Cid Tomanik fizesse algum comentário sobre essa associação 
de usuários. 

Por fim, recebemos a informação de que o Estado de São Paulo 
está revendo o modelo de anos e anos de discussão, que foi fruto de 
amplo debate. Gostaria de saber o que o professor acha de o Estado 
de São Paulo rever esse modelo de agência, através da sua Lei no 
10.020. Quais são os fundamentos para se fazer essa revisão? A 
partir da sua experiência e dos estudos que vem fazendo a respeito , 
talvez o senhor possa dar uma luz para pensarmos qual seria o 
melhor modelo, a partir das configurações, das divergências. 

Gostaria de perguntar ainda se é melhor começar criando agências 
federais. Não seria mais interessante criar agências com figuras 
diferentes, para, a partir das experiências consolidadas, criar um 
modelo de agência em nível federal? 

Desculpem-me de fazer tantas indagações, mas acho que serão 
importantes para avançarmos numa proposição mais adequada de 
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agências de bacia. Muito obrigado. 
O Sr. Cid Tomanik Pompeu - São muito interessantes as suas 

perguntas, que envolvem o objeto desta Mesa, nesta tarde. Vou deixar 
para falar depois sobre o melhor modelo, mas algumas considerações 
realmente não foram feitas . 

Quanto ao CEIVAP, como modelo de agência federal , não o 
acompanhei. Recebi notícias incompletas, mas tenho algumas 
dúvidas a seu respeito. Uma delas é exatamente a questão da criação 
de uma associação pelos membros do comitê. Isso me preocupou , 
porque o comitê é o fiscal da agência. Portanto, aqueles membros vão 
se autofiscalizar. 

No Brasil , pela Constituição, infelizmente, ninguém é obrigado a se 
associar nem a permanecer associado. Qualquer membro pode sair a 
qualquer hora. Todos ou mais da metade, por um entrevere político, 
pode querer sair. Aí tudo se desmancha. 

Há outro ponto quanto à formação dessa sociedade. 
Sabemos que as associações, mesmo sem fins lucrativos, se 

tiverem recursos, são grandes contratantes. Se é uma entidade 
privada, não está sujeita às normas de licitação do poder público. 
Então, contrataria livremente quem quisesse com recursos públicos. 
Haveria também a questão de ela poder prestar serviços a outros. 
Não seria bem esse o espírito da agência porque ela é um braço do 
comitê que não prestaria serviço a ninguém. Então, os membros do 
comitê saem para uma associação, recebem uma delegação para 
trabalhar como braço do comitê - já seria uma autofiscalização - e 
ainda poderiam celebrar outros contratos de gestão com outras 
entidades? Sinceramente, não sei como os Tribunais de Contas 
analisariam o emprego de receita pública patrimonial numa entidade 
que estaria, na verdade, no mercado de trabalho, principalmente - e é 
um dos problemas - as entidades públicas. Nelas não participarão 
porque cada uma precisará de uma lei para assinar o contrato da 
entidade. O que ocorreria? Ficariam entidades legítimas, com todo o 
louvor, mas a iniciativa privada receberia uma delegação para formar 
uma associação sem fins lucrativos, mas com poderes para contratar 
serviços e obras - com algum critério , mas o deles - e também para 
prestar serviços a terceiros. Isso me causa estranheza, e acho que 
dependeria de um debate maior. Como associação, é perfeito, mas 
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qualificá-la como organização social. 
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Lendo a legislação de organização social , vemos que ela é para fins 
sociais. Estão lá saúde, ensino e até a questão ambiental, mas com 
um caráter social , e não com o de prestadora de serviços, executora 
de atividades. E, se formos ver as atribuições das agências, não têm 
atribuições sociais, são executoras de determinada atividade. 

O ideal seria que pudéssemos congregar na mesma entidade, no 
modelo que fosse , União, Estados e mumc1p1os. Ela seria 
interinstitucional, intergovernamental, não teria um dono, todos seriam 
donos, todos mandariam. E teriam que chegar a um consenso para 
administrar porque o comitê também não tem dono. 

Esse modelo está um pouco apressado, dependeria de algo mais. 
Entendo esse reconhecimento das associações e dos consórcios, 
mas, quando a lei estabelece a possibilidade da delegação, não 
dispõe a respeito "das atribuições dos consórcios", mas "de 
atribuições". Quanto a algumas atribuições, está tudo certo. A agência 
de bacia tem de verificar se está tudo em ordem para fazer um 
relatório. Pede-se também , em geral até nos organismos 
internacionais, que o órgão fiscalizador não seja o cobrador, porque 
ele pode abrir mão da fiscalização para arrecadar mais. Acho que isso 
demandaria um debate maior. 

Da mesma forma, às associações de usuários podem ser delegadas 
atribuições de agência, mas não se transformam em agência, apenas 
recebem atribuições. Não é isso que está na lei. Aí , perfeito. 

Na questão da reavaliação em São Paulo, vemos o seguinte: todo 
modelo que sai precisa ser experimentado. Isso depende muito, 
evidentemente, do entrelaçamento entre o Executivo e o Legislativo. 
Se cada um falar uma linguagem, não há modelo que persista. Em 
São Paulo ocorre isso. O Executivo fala uma linguagem, os comitês a 
mesma, e o Legislativo outra. Foi criado um modelo de agência, de 
fundação. A iniciativa privada comprometeu-se a participar do 
patrimônio da fundação, a doar bens para criação da fundação. Os 
municípios votaram leis autorizando-os a instituir e adotar bens. O 
Estado, que surgiu no comitê com a idéia, até hoje não conseguiu 
aprovar a lei de cobrança. Sem cobrança, não há de se falar em 
agência, não há de se falar em fundação. O assunto está bloqueado. 

---- - -----------------------------
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Com esse modelo, se a legislação de São Paulo, desde a 
Constituição, exige uma lei para instituir a cobrança, a Lei no 7 .663 diz 
que haverá uma lei de cobrança. O Legislativo, que fez todas essas 
leis, não aprova a lei de cobrança. Está lá, foi com prazo de urgência 
e está na "ordem do ano", nem na ordem do dia. Esse é um problema 
muito sério, uma falta de participação do Legislativo - uma crítica no 
bom sentido - na gestão das águas. O que temos visto em Minas é 
que, felizmente, o Legislativo está motivado nisso. Em São Paulo, 
foram realizadas várias audiências públicas sobre a cobrança, gestões 
de todo o lado, mas não saiu. Então, essa reavaliação de São Paulo 
está parada em vários pontos. A obrigação do administrador é mudar 
de modelo. Que modelo, duvido que até hoje o saibam. 

A questão das organizações sociais não é de natureza jurídica: é 
qualificar para receber certas vantagens. Mas, em meu entender, são 
só para fins sociais. As OCIPs até poderiam ser, mas o que ocorre 
com elas é que devem ser escolhidas mediante concurso de projetos. 
Deve haver uma contra-parte da organização no que for fazer. Esse é 
um problema sério. Na sociedade civil , os usuários se organizam, 
investem, para depois participar de uma licitação que é praticamente 
um concurso, um concurso de projeto, aberto a quem quiser 
apresentar o seu. Tudo isso precisa ser bem estudado para não 
chegarmos à situação de São Paulo. Sr. Presidente, veja o seguinte: 
em São Paulo, na verdade, tudo começou no vale do Piracicaba. É 
uma comunidade muito politizada, muito entendida desse assunto. O 
primeiro comitê, criado, aliás, por lei , tem prestado excelentes 
serviços. No vale do Piracicaba, o comitê estudou um modelo de 
agência e chegou à conclusão de que seria uma fundação 
intergovernamental, mas não do Estado. Os próprios Governos 
Municipais consideraram que, se essa fundação fosse pertencer ao 
Estado, eles não participariam. Ela é, então, intergovernamental, e a 
sociedade civil também vai participar. São Paulo tem 22 unidades de 
gestão de recursos hídricos. 

Paralelamente, foram criados 22 comitês e previstas 22 agências. 
Politicamente, depois que se faz o módulo, não se desmancha mais. 
Então, São Paulo enfrenta isso, mas somente quanto ao número. 
Quanto à forma da agência, o modelo, no meu entender, era ótimo, 
mas não vingou. No vale do ltajaí, em Santa Catarina, a agência é 
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uma fundação. Não quero dizer que seja o único modelo. 

Qual o modelo ideal? O modelo ideal é aquele que passa pelo 
"crivo", após uma série de indagações como, por exemplo: "Nesse tipo 
de instituição, funciona o modelo tal ou o outro?". O processo segue 
por eliminação, além de considerar as características de cada região. 
Houve um momento em que se dizia que comitê não pertencia ao 
Estado, antes, seria uma associação de usuários, como ouvimos aqui . 
Mas, posteriormente, por ser em São Paulo, onde havia começado o 
processo, os comitês passaram a ser colegiados do Estado; não 
dominados pelo Estado. Por exemplo, em São Paulo, o Governo, os 
municípios e os usuários, cada um, tem 1/3. 

A escolha do modelo é feita observando-se seu funcionamento. Em 
São Paulo, o processo está parado por um entrave na lei de cobrança. 
O Rio Grande do Sul, quando viu São Paulo criar, ou prever, 22 
agências, fez diferente: dividiu o Estado em três regiões hidrográficas 
e cada região com a sua agência. Aperfeiçoaram o que tinha sido feito 
e que, politicamente, não se desmancha. No meu entender, o melhor 
modelo é aquele que passa pelo teste do Estado e da bacia. Se 
vamos criar uma agência, vamos ver como ela será, vamos ver os 
modelos, os prós e os contras. Como já disse, no vale do ltajaí foi 
constituída uma fundação; no Paraná, uma associação de usuários. 
Se estiverem indo bem, se estiverem protegidas contra a possibilidade 
de o poder desvirtuar a organização, podem ser modelos. Quanto ao 
da Paraíba, tenho minhas dúvidas, não com relação às pessoas, mas 
ao modelo, exatamente porque é uma associação formada somente 
por membros do comitê. E se alguém quiser sair? Toda vez que isso 
acontece há uma rotatividade, não de pessoas, mas de instituições 
dos comitês, porque a cada momento uma representa um segmento. 
E muda tudo na agência, porque é necessário modificar seu contrato. 

Isso tudo ainda está no nascedouro. A melhor coisa, na verdade, é 
não tentar implantar um só modelo para todo o País ou para cada 
Estado. A solução é dar os modelos e cada um organizar o seu de 
acordo com sua bacia. Tudo isso vai passar pelos Tribunais de 
Contas. Além do mais, até pela legislação das organizações sociais 
ou OCIPs, está previsto o seqüestro dos bens dos dirigentes, se 
houver qualquer deslize. 

São Paulo tinha esse modelo para o vale do Piracicaba. Era uma 
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fundação do vale do Piracicaba. O Conselho Estadual também 
gostou do modelo e pensou em fazer não somente naquele vale, mas 
também em todas as unidades ainda em gestão. 

A lei foi aprovada para todo o Estado. Houve até uma mudança de 
idéia do Governo, em relação à agência do Alto Tietê, cujo comitê é 
presidido pela Governadora Marta Suplicy. A agência já está quase 
toda pronta. Os municípios já têm lei. Estão praticamente esperando 
sair a lei da cobrança. Então, acho que ninguém, hoje, no Brasil , 
consegue dizer que o modelo ideal é esse e que se deve ir por aqui. 
Deve-se estudar na região ou na bacia, de onde surgirá não o modelo 
ideal. que não existe, mas o modelo aplicável àquela bacia. Se houver 
necessidade de mais esclarecimentos, estou às ordens. 

O Vereador Maurílio Oliveira Brandão - Minha pergunta é dirigida ao 
Sr. Cid Tomanik. Como lidar com o fato de que decisões tomadas 
atualmente, relativas a recursos hídricos, desrespeitam, se não 
infringem leis já existentes, como a n° 9.433, a n° 13.199, de 1999, e 
até mesmo a no 41.578, de 2001 . já que a visão de gestão 
compartilhada entre a sociedade civil organizada e os tomadores das 
decisões, no caso, os conselhos existentes, como o COPAM, nessa 
questão específica, não são levadas em consideração? 

A título de exemplo, há poucos dias, encaminhou-se o licenciamento 
prévio, que autoriza liberação para uma determinada empresa que 
atua no ramo de atividades minerárias, a indústria Galvani, que 
pretende explorar fosfato, no Município de Patrocfnio, em Minas 
Gerais. O COPAM, através da câmara minerária específica, analisou 
essa questão e, em detrimento de uma série de informações que não 
foram suficientemente apresentadas e esclarecidas, aprovou o 
licenciamento prévio, em desrespeito, entendemos, ao pedido de, no 
mínimo, uma nova realização de audiência pública, uma vez que a 
comunidade afetada não foi minimamente capacitada para discutir a 
questão. Houve, por parte do poder público local, conivência com essa 
situação, talvez com vistas à obtenção de recursos, de "royalties" 
devido a esse tipo de exploração no município. Atropelou-se o 
processo, sem que fossem discutidas as questões pertinentes à 
participação compartilhada e os dados técnicos que subsidiariam 
aquela câmara especializada para analisar e, aí sim, decidir por dar o 
licenciamento prévio a essa determinada empresa. 
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Entendemos que, se se discutir uma legislação, se definirão mais 

adequadamente os papéis, não apenas da agência, mas também da 
própria gestão das águas. Neste momento, os Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos, no caso, o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, e mesmo a própria secretaria não têm parecer oficialmente 
solicitado mediante questão tão importante e, mesmo sem saberem, 
aprovam, uma vez que são os órgãos maiores na tomada de 
decisões, decisões essas que atropelam as instâncias tanto da 
sociedade quanto dos próprios conselhos existentes. Entendemos que 
não se estão respeitando as próprias leis, uma vez que priorizam o 
setor produtivo sem bases cientificamente consolidadas que possam 
ao menos justificar essa tomada de decisão, nem sequer levam em 
consideração os pedidos da sociedade civil para que, no mínimo, 
organizem audiências públicas de modo a aprofundar essa questão e 
definitivamente decidir se é de fato importante para esse município, 
assim como para toda a bacia hidrográfica, a instalação de uma 
atividade mineradora, como neste caso. 

Nesse caso que avaliamos, não se trata da melhor decisão, pois vai 
afetar essa área, uma vez que ela é a maior área de recarga do alto 
rio Paranaíba e vai comprometer local e regionalmente os recursos 
hídricos e também a toda a bacia. 

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Maurílio, os casos 
concretos de infração da lei devem ser levados ao Ministério Público, 
que é o fiscal da lei. Quanto a este espetacular encontro, haverá um 
documento final em que serão postas as necessidades e as sugestões 
a serem trabalhadas e até moções para outros Poderes, a fim de que 
sejam elaboradas ou alteradas leis federais , estaduais e municipais. 
Os senhores podem apresentar isso nas discussões de amanhã. 

O Sr. Presidente - Dr. Cid, o senhor deseja fazer algum comentário? 
O Sr. Cid Tomanik Pompeu - Na pessoa do ilustre Deputado Mauro 

Lobo, quero agradecer à Assembléia a honra do convite para 
participar deste seminário. Como disse, este não foi um encontro, e 
sim um reencontro, já que estive aqui em 1993. Quero, ainda, 
cumprimentar os componentes da Mesa, especialmente os 
participantes do debate. Como profissional que milita nessa área há 
meio século, fico muito contente ao ver um número sugestivo de 
participações. Muito obrigado. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 
aos convidados e às autoridades e, cumprido o objetivo da 
convoação, encerra a reunião. convocando os Deputados para as 
reuniões especiais de amanhã, dia 2 , às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição do dia 2/7/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 191a REUNIÃO ESPECIAL, EM 2/7/2002 
Presidência dos Deputados Paulo Piau e Maria José Haueisen 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Homenagem póstuma - Recital poético -
Palavras do Sr. Jair Sarmento da Silva - Palavras do Sr. Willer Hudson 
Pós - Palavras do Sr. Luciano Badini - Palavras da Sra. Maria Cristina 
Yuan - Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues - Esclarecimentos 
sobre os Debates - Debates - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila- Álvaro Antônio- Adelmo Carneiro Leão -Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade 
- Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- lrani Barbosa- João Leite - João Paulo- Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Às 9h15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 



mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

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

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

Exmos. Srs. Jair Sarmento da Silva, Superintendente de Gestão de 
Recursos Hídricos da ANA; Willer Hudson Pós, Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -; Luciano Badini , 
Coordenador das Promotorias da Bacia do São Francisco; Maria 
Cristina Yuan, Secretária de Meio Ambiente e Normas do Instituto 
Brasileiro de Siderurgia- IBS -; e Gilman Viana Rodrigues, Presidente 
da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Seminário Legislativo Águas de Minas 11 , com o tema "Gerenciamento 
das Águas- Instrumentos". 

Homenagem Póstuma 
O Sr. Presidente - "A vitória da paz e do amor entre os homens 

pertence a Jesus, o Cristo de Deus". "Nossa reunião é uma festa de 
luz, em que nos preparamos para encontrar Jesus" (Chico Xavier) . A 
Presidência convida todos os presentes a prestar homenagem 
póstuma ao Sr. Chico Xavier, fazendo um minuto de silêncio. 

(-Faz-se um minuto de silêncio.) 
Recital Poético 

O Sr. Presidente - Neste momento, será apresentado pelo poeta 
Aníbal Freire recital sobre as águas de Minas. 

- Procede-se ao recital. 
O Sr. Presidente - Agradecemos e parabenizamos o poeta Aníbal. 

Com certeza, seu poema de solidariedade em defesa do meio 
ambiente e de todos os seres vivos se confunde com o gesto de 
solidariedade de Chico Xavier para a melhoria da humanidade. Quero 
falar da alegria de termos a Casa cheia de pessoas que buscam 
melhorias para o meio ambiente e para a qualidade de nossas águas. 

Palavras do Sr. Jair Sarmento da Silva 
Sr. Presidente, componentes da Mesa, senhoras e senhores, trago a 
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todos um abraço do Dr. Gerson Kelman, Diretor-Presidente da 
ANA, e da Ora. Dilma Cely, uma das Diretoras da entidade, a quem 
tenho a honra de suceder na gestão da Superintendência de Gestão 
de Recursos Hídricos. 

Como gaúcho, sinto-me em casa em Minas Gerais e aproveito a 
oportunidade para manifestar meu respeito por este Estado na área 
de meio ambiente e de recursos hídricos. Veja-se o trabalho histórico 
do COPAM e o esforço extraordinário que se realiza, no momento, em 
prol da gestão das águas. Ambos constituem fonte de inspiração para 
o trabalho em todo o Brasil. Aliás, é importante dizer que as 
prioridades do Brasil em matéria de gestão das águas são as de 
Minas Gerais. Basta observar que a orientação do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos da ANA está, decididamente, voltada para cinco 
bacias hidrográficas, cujos comitês foram organizados e aprovados no 
ano passado: os Comitês das bacias dos rios São Francisco, Doce, 
Paranaíba e Paraíba do Sul - grandes bacias que Minas compartilha 
com outros Estados. Não poderia deixar de falar também na bacia do 
rio Piracicaba paulista, afluente do rio Tietê, que ocupa apenas 5% da 
área territorial mineira e que é palco de mais de 15 anos de 
experiência no que diz respeito à gestão das águas no País. Seu 
comitê nacional foi aprovado no ano passado e criado recentemente. 

Rendemos homenagem a todos os que estão engajados no 
processo de mobilização em relação à gestão das águas, usuários, 
entidades da sociedade ou órgãos governamentais municipais, 
estaduais e federais. 

Certamente essa movimentação levará a uma gestão mais racional , 
adequada, autenticamente sustentável dos recursos ambientais, 
particularmente dos hídricos. 

No Brasil , inspiramo-nos em experiência que a história mostrou 
extremamente bem-sucedida principalmente nos países europeus, 
nos últimos 35 anos. Hoje essa experiência é dominante na Europa. 
Em curto prazo, conseguiremos não apenas recuperar, mas prevenir 
adequadamente a qualidade e a disponibilidade quantitativa de água 
para todas as nossas necessidades, tanto para a atual geração 
quanto para as futuras. 

Como dizia o inspirado jornalista Washington Novaes, que muito tem 
contribuído na luta pela defesa das águas e do meio ambiente do 
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País, em uma série de artigos premiados durante a ECO 92, aqui 
estão dadas as condições para uma transformação decisiva. 
Perguntava: "No caso brasileiro, o que vamos fazer?". Em agosto, 
será realizada a Rio mais 1 O, em Johannesburgo. Já estamos fazendo 
o balanço desses dez anos de avanço. Naturalmente, o déficit é muito 
grande. Mas é também verdadeiro que os avanços são importantes. 
Respondia: "O bom-senso nos recomenda a começar pela água". É 
nosso problema ambiental mais grave. Todos provavelmente 
estávamos muito preocupados, nos últimos anos, para que a questão 
da água não assumisse tamanha relevância. 

Lamentei muito não ter estado aqui no Seminário Águas de Minas I, 
que se realizou há cerca de dez anos. Foi um acontecimento 
extraordinário para o País. Esse evento reveste-se de importância 
histórica. Não apenas no Brasil, mas também na América Latina, 
existe uma pressão muito grande sobre os recursos hídricos. Mais de 
70% da população da América Latina e do Caribe vive em espaço 
limitado. Em relação aos demais, nosso continente é bem suprido em 
termos de água. Nessas áreas localizam-se as maiores concentrações 
urbanas e de atividades industriais. Portanto, mais de 70% da 
população vive em espaço limitado, que corresponde a 20% do 
território. Nem sempre a água está disponível onde se necessita dela. 

Nessas pequenas manchas de concentração urbana do mapa das 
Américas estão disponíveis apenas 5% dos recursos hídricos. No 
Brasil, ocorre algo semelhante, uma vez que 85% da população se 
concentra sobretudo nas áreas litorâneas, nas regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul, incluindo, em parte, Minas Gerais. Isso corresponde 
apenas a 36% do território. Quando se fala da abundância de água no 
Brasil, ela é muito mais verdadeira para aqueles 65% do território 
onde estão apenas 14,5% da população. Praticamente 90% das 
águas estão nas regiões Norte e Centro-Oeste, nas quais se encontra 
apenas 9% da demanda. A desproporção é grande. Em 11 % das 
águas superficiais disponíveis, temos 90% da demanda de água do 
País. Esse é apenas um quadro da desproporção da oferta de água. 

Hoje, temos no Brasil um aparato legal e outro institucional. A 
mesma coisa vale para cada um dos Estados, sobretudo para Minas 
Gerais, que também foi pioneiro nessa área. 

A Lei no 9.433 é um grande instrumento para a gestão das águas, 
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sucedendo uma lei extremamente inovadora. que fez história no 
âmbito mundial , a Lei n° 6.938, de 1981 , que dispõe sobre a política 
nacional do meio ambiente. Todos sabemos que é impossível pensar 
em água dissociada de meio ambiente. É impossível levar em conta a 
legislação brasileira dissociando essas duas leis. 

Recentemente, a Lei no 9.984 complementou a Lei das Águas da 
mesma forma que criou o grande instrumento da implementação da 
política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, que é a ANA. 

A missão da ANA está no art. 29 da Lei n° 9.433, que determina que 
o Poder Executivo Federal , por meio da ANA, deve tomar as 
providências necessárias para a implementação e o funcionamento do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Um grande número de projetos de sistema de esgotamento 
sanitário, de estações de tratamento de esgotos no País, e 
particularmente em Minas Gerais, está sendo financiado com recursos 
do Governo Federal e com a participação dos órgãos estaduais, 
municipais e não governamentais do Estado de Minas Gerais, em um 
grande esforço nacional de despoluição de bacias hidrográficas. Mas 
a nossa tarefa maior é, justamente, implementar o trabalho de co-
responsabilidade, o trabalho compartilhado de gestão. Isso não é 
privilégio de órgão governamental ou não governamental, mas dos 
cinco grandes atores que a lei abrange: as entidades c1v1s, a 
sociedade, os diferentes usuários das águas, os poderes públicos 
federal , estadual e municipal. 

A ANA, portanto, tem uma ação reguladora, normatizadora, 
implementadora e executora da política nacional. Ela zela pela 
implementação e pelo funcionamento do sistema. 

Todos reconhecemos a importância de tratar a questão das águas 
em seu contexto imediato. Todos reconhecemos que é impossível 
gerenciar adequadamente as águas do País - aquelas que constituem 
a Agenda Azul nacional - sem levar em conta as interfaces e a 
interdependência que há entre os recursos da Agenda Azul , aqueles 
agrupados na Agenda Verde - de que constam as florestas e os 
recursos naturais de modo geral - e esse grande subconjunto 
constituído pelos recursos ambientais urbanos, que chamamos de 
Agenda Marrom - que inclui a luta contra a poluição que travamos em 
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interdependência dos recursos ambientais. 
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Isso tem implicações muito grandes para todos nós. Sabem os 
senhores que a lei do meio ambiente de 1981 , com o objetivo de 
promover uma gestão integrada e sustentável de todos os recursos 
ambientais, incluindo os hídricos, criou o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA. Durante alguns anos, tive a honra de dirigir, 
sob a coordenação do hoje Ministro José Carlos Carvalho, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. E a lei do meio ambiente define como 
recursos ambientais - portanto, objeto da ação do SISNAMA - a 
atmosfera, o conjunto dos recursos hídricos - as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial , enfim, o que 
chamávamos de Agenda Azul - e ainda o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera. 

Quis o legislador brasileiro que para o subconjunto das águas 
tivéssemos um sistema de gestão específico, o Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o que nos traz uma grande 
responsabilidade, até porque o País tem grande extensão e o desafio 
que temos pela frente é enorme. Mas não podemos nos esquecer de 
que esse sistema é, na verdade, um subconjunto do SISNAMA, 
embora tenha querido o legislador que tivéssemos um sistema próprio 
para gerenciar este que é o principal recurso ambiental - o recurso 
hídrico. 

Bem, temos um sistema complexo no âmbito nacional, mas nosso 
objetivo aqui é falar sobre os instrumentos da gestão das águas do 
País, cujo coração desse Sistema Nacional de Gerenciamento é o 
comitê de bacia; é ali que ele pulsa. O comitê é uma experiência 
extremamente bem-sucedida no âmbito internacional - podemos citar 
o exemplo da Alemanha. E acho muito interessante associar essa 
imagem do coração à idéia do comitê , porque, com o comitê , talvez 
pela primeira vez na história dos órgãos colegiados da administração 
pública se disponha de um instrumento com um poder extraordinário, 
sobretudo porque nele estão representados os segmentos 
governamentais e não governamentais de maneira paritária. No 
comitê , são tomadas decisões com autênticas condições de 
implementação, pelo apoio que têm das agências para tornar 
concretas as suas decisões, em função dos recursos arrecadados não 
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apenas pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, mas, 
sobretudo, pela catalisação dos orçamentos públicos e privados que 
se realizam em torno dos planos de bacias. 

Vejam que é um conjunto de instrumentos complexos que têm, no 
comitê, a essência daquilo que hoje, felizmente. estamos colocando 
em prática de maneira vitoriosa no País. Não é à toa que teremos o 
Comitê do São Francisco instalado. Esse parecia um desafio 
inatingível há algum tempo, mas vamos tê-lo instalado. se Deus 
quiser, no dia 4 de outubro deste ano. Em dezembro. teremos 
instalado o Comitê do Rio Doce. O rio Paraíba do Sul, que tem o seu 
comitê funcionando, é uma locomotiva e exemplo do que se pode 
fazer no País, com a cobrança aprovada nos moldes propostos pelo 
Comitê da Bacia do Paraíba do Sul e aprovada em sessão histórica no 
ano passado, para implementação, neste ano, pelo Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos. 

As agências de água ou agências de bacia, cujo conselho de 
administração é um reflexo das forças representadas no comitê, são 
instrumentos técnicos, braços técnicos armados de fundamental 
importância para a gestão de recursos hídricos. Essa é a base 
fundamental do nosso grande sistema nacional. Todos, inclusive nós, 
da ANA, estamos aqui para ajudar esses comitês a funcionar 
efetivamente, fazendo com que as grandes decisões venham da base 
para o topo, descentralizadamente. 

Temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, cuja secretaria 
executiva formuladora da política nacional é a Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; temos uma agência 
implementadora e executora da política nacional, que é a ANA, 
efetivamente instituída no ano passado e que conta, hoje, em função 
de concurso realizado com técnicos até de Minas Gerais, com 350 
profissionais de nível superior, mobilizados em pouco mais de um ano; 
temos os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, alguns ligados 
ao Conselho Estadual de Meio Ambiente; temos as Secretarias 
Estaduais de Recursos Hídricos em cada um dos nossos Estados. 
Provavelmente teremos, a exemplo dos órgãos executores existentes, 
como o IGAM de Minas Gerais, o equivalente a agências estaduais de 
águas. Vejam que se trata de um edifício institucional, um instrumento 
institucional nacional complexo, mas que, felizmente, atinge uma 
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velocidade de cruzeiro e, sobretudo, um funcionamento 
razoavelmente eficiente. Temos as resoluções do Conselho Nacional, 
temos as decisões dessas diferentes instâncias que hoje produzem 
resultados concretos. Temos, portanto, no País, um novo modelo de 
gestão ambiental que poderíamos chamar de uma nova forma de 
administrar o meio ambiente e os recursos hídricos. 

Queremos lembrar que em 1997, 16 anos depois da promulgação da 
Lei do Meio Ambiente, em 1981, criamos esses novos instrumentos, 
essa nova forma de administrar que está sendo implementada agora. 
Esse intervalo não é novidade. Na França, passaram-se quatro anos, 
de 1964 a 1 968, para que fossem implementadas as primeiras 
agências de bacias. Esses são processos sociais complexos que, 
graças a mobilizações como esta que acontece aqui, tornam-se 
possíveis. 

Qual é a essência desse modelo, dessa nova forma de gerenciar o 
meio ambiente - não apenas as águas, mas também o conjunto dos 
recursos ambientais? A descentralização do poder de decisão que se 
faz em nível de comitê e de bacia e a integração das ações públicas e 
privadas são palavras-chaves para todos nós. Tudo isso se 
materializa no nosso comitê de bacia. 

É sempre importante fixar quais são os novos instrumentos. Sem 
dúvida, os mais importantes são os institucionais, pela representação 
social e capacidade de intervenção técnica que a agência tem em 
cada uma das regiões. 

Quanto aos instrumentos economrcos, o financiamento 
compartilhado que se faz mostra-nos não se tratar apenas de 
cobrança. A idéia de cobrar nos lembra uma via de mão única. Esse é 
um recurso condominial, não vai para a vala comum dos cofres 
públicos, sendo, na verdade, um caminho de duas vias. Tudo que se 
cobra é devolvido ao condomínio das águas, que é a bacia, onde os 
recursos serão aplicados sob a vigilância dos comitês. Esse é um 
recurso econômico que rendeu bilhões de dólares nestes 34 anos de 
recuperação dos rios europeus, modelo importante para todos nós. 

Os planos de recursos hídricos são os grandes catalisadores do 
esforço organizado em nível de bacia. Lembramos que a França, os 
Países Baixos e a Alemanha destacaram-se na organização de 
sistemas eficientes de gestão das águas e do meio ambiente. No 
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entanto. é importante afirmar que, com ligeiras adaptações, 
encontramos os mesmos princípios, diretrizes e instrumentos de 
gestão das águas na maior parte dos países do Primeiro Mundo, o 
que permitiu enormes avanços em termos de prevenção e 
recuperação ambiental nos últimos 30 anos, em grande parte, o que 
estamos hoje vivendo. Tudo isso é um salto qualitativo que necessita 
ser compreendido pela sociedade. Ainda não se conhece a 
importância do alcance desses instrumentos, trazidos pela Lei n° 
9.433, que representam autêntico salto qualitativo, polftico, 
constitucional e sociológico. pelo reconhecimento da necessidade da 
participação social na gestão e sustentabilidade do desenvolvimento 
do País. 

Lembro que entre os grandes mecanismos institucionais de decisão, 
no País, os mais próximos à população, contrariamente ao que 
acontece em Brasília ou nas Capitais, são os municípios, que, por 
estarem próximos demais dos problemas, às vezes ficam cegos. E 
não é sem razão que essa escala de intervenção em nível de bacia 
hidrográfica e os comitês de bacias constituem uma grande 
oportunidade de gerenciamento não apenas das águas, mas, através 
dos comitês de gerenciamento, de todos os fatores do meio ambiente 
que influenciam as águas, pois que elas não são senão o sistema 
circulatório do nosso corpo ecossistêmico. Portanto, destaco a 
importância desse grande instrumento institucional, brilhantemente 
analisado nas demais mesas deste Seminário, deixando as palavras 
de entusiasmo da ANA, sobretudo em relação ao trabalho que se 
realiza em Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Willer Hudson Pós 
Bom dia a todos. Cumprimento o coordenador desta Mesa, 

Deputado Paulo Piau, e ressalto a sua imensa dedicação às questões 
ambientais, principalmente as relacionadas aos recursos hídricos. 
Cumprimento também todos os integrantes da Mesa, colegas do 
SISNAMA e dos comitês de bacias. 

Em Minas Gerais. as pessoas têm estado muito compromissadas 
com as questões ambientais. Nas várias vezes em que tentamos 
resolver problemas de recursos hídricos e precisamos do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos. os Conselheiros sempre estiveram à 
disposição. 
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é bem sintética, mas tentarei enfocar os principais pontos. A maioria 
das pessoas presentes já participam dos comitês de bacias. 

Na formatação de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMAD - é o órgão que centraliza e coordena os trabalhos 
com os órgãos colegiados, o Conselho de Política Ambiental -
COPAM- e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A Secretaria é 
vinculada aos três órgãos: ao IGAM, à FEAM e ao IEF. Cada um tem 
agendasdistintas. O IGAM tem a Agenda Azul , a FEAM, a Agenda 
Marrom, e o IEF a Agenda Verde. 

Essa divisão é puramente administrativa, porque é muito difícil 
compartimentalizar a área ambiental. A idéia de se buscar uma 
unificação de identidade é importante. É determinação do Secretário 
Celso Castilho de Souza, dentro do DPMA, que se busquem 
licenciamentos com sistemas autorizativos integrados. Essa 
integração tem sido muito forte, principalmente no IGAM e na FEAM, 
para licenciamentos no setor mineral. Hoje tem-se dado prioridade a 
licenciamentos relacionados a recursos hídricos. 

Esse é o arcabouço básico da Secretaria. O IGAM é extremamente 
novo, surgiu de desmembramento de órgãos anteriores, também 
relacionados a recursos hídricos. Data de 1997 e vem sofrendo a 
busca de identidade mais objetiva e ampla. Está sendo desenvolvido 
um estudo no IGAM, patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente e 
pelo Banco Mundial, em que se busca formatação para melhor 
adequação do órgão, a fim de que possa cumprir com maior eficiência 
o que reza a lei da política estadual de recursos hídricos. Estamos em 
fase de ampliação dessa discussão sobre recursos hídricos dentro do 
órgão. 

A missão do IGAM é basicamente promover e executar a gestão de 
recursos hídricos, cujos aspectos principais são a descentralização e 
a chamada gestão partilhada. O IGAM é parte e um dos executores da 
política estadual de recursos hídricos. Temos a SEMAD, o Conselho 
Estadual, o IGAM, como órgão gestor, para mim o mais importante 
deles, porque é o órgão da base, onde todas as coisas ocorrem, 
assim como os comitês de bacia. Os comitês são os operacionais 
dessa política. É no comitê que toda essa discussão se faz . A 
demanda chega ao comitê, que a transfere ao IGAM, e daí é 



encaminhada até o conselho. Na visão da política estadual, os 
comitês de bacia seriam o coração desse sistema. 

IXO 

Se considerarmos Minas Gerais do ponto de vista de gestão, 
observamos que temos implementados no Estado 12 comitês de bacia 
e aprovados 17, mas extremamente dispersos. Alguns comitês 
apresentam características próprias e identidade mais firme, talvez até 
em razão da localização. Por isso, têm estrutura mais acelerada até 
para implementação dos instrumentos de gestão. São o Velhas, o 
Pará, o Paraopeba. o Araguari e o Paracatu. 

Nessa partilha de gestão no Estado, teríamos esse mapa das 
unidades de planejamento de gestão. Isso foi tema de debate muito 
interessante no conselho. É mapa conceitual , mas reflete um estudo 
técnico profundo sobre viabilidade. Esse estudo mostra que cada uma 
dessas unidades de planejamento de gestão seriam potenciais 
comitês. Seriam 34, no total. 

Temos várias áreas em processo de mobilização extremamente 
acelerado, algumas já implementadas, algumas mais antigas, como o 
Velhas, o Pará. o Paraopeba; o próprio Paracatu já em processo mais 
amplo. Cada uma dessas unidades são potenciais comitês que 
poderiam ser instalados em Minas Gerais. 

Os chamados instrumentos de gestão também são previstos na Lei 
n° 13.199, que contém a política estadual de recursos hídricos. E, para 
mim, os mais importantes instrumentos de gestão são a outorga e a 
cobrança. E são os mais polêmicos hoje. A outorga é um instrumento 
técnico de extrema importância, é uma delegação do Estado. 

O Estado delega o uso de um bem público, a água. Daí termos a 
outorga de diferentes setores. A outorga de lavra, também um bem 
mineral. A outorga é dada pelo Ministério das Minas e Energia. Então, 
a conceituação de outorga é, do ponto de vista jurídico, uma 
autorização que o Estado dá a um ente privado, que pode ser pessoa 
física ou jurídica, para o uso de um bem público. Nesse caso, a 
outorga é especificamente para uso, captação, intervenções de 
recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Então, para mim, entre 
todos os instrumentos de gestão, Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, Planos Diretores. Sistema Estadual de Informações. a 
autorga e a cobrança também seriam extremamente importantes. 

A grande discussão que se faz hoje no Estado de Minas Gerais 
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sobre a cobrança é extremamente interessante. Temos vários 
modelos de implementação da cobrança. Deve estar claro o seguinte: 
não é o Estado que implementará a cobrança; serão os comitês. O 
que o IGAM hoje faz com a ajuda de vários conselheiros e de pessoas 
que trabalham na área de recursos hídricos, consultores, é tentar um 
modelo que possa ser aplicado. Ele seria o mais amplo possível, para 
que os comitês pudessem fazer as chamadas adequações. Existem 
alguns critérios básicos, jurídicos para fazer isso. Existe um 
cronograma legal para se implementar a cobrança. Primeiro devemos 
ter o comitê, depois a agência. Mas, para se ter a agência, deve haver 
um estudo de viabilidade econômica. Justifica-se haver um comitê, 
mas não se justifica haver uma agência em um comitê que não faz 
cobrança. 

Existe todo um critério, toda uma linha que deve ser seguida para 
que realmente implementemos sistemas e instrumentos de gestão 
eficientes, para que não haja simplesmente uma repetição daquilo que 
está inscrito na lei. Vamos colocar agência? Vamos, sim. Vamos 
colocar agência, mas o que colocaremos na agência? Estamos 
criando um inchaço muito comum nos órgãos públicos simplesmente 
para cumprir legislação, para criar um lugar onde se possa exercer 
algum cargo. Acho que o comitê é mais do que isso. A função básica 
do comitê é esse poder de decisão extremamente forte , que foi muito 
bem expressado pelo Jair Sarmento. O comitê é um braço do Estado 
nessa delegação de recursos hídricos, tem poder de decisão, é 
deliberativo, e é onde teremos sociedade civil , nas mais variadas 
formas de ONGs, e o setor de usuário, que tem sido extremamente 
importante na viabilização de vários instrumentos, principalmente o da 
cobrança. Prego um aumento da participação do usuário nos comitês. 
O poder público deve se restringir a simplesmente ser um regulador e 
um participante ativo no interesse do Estado, mas não se deve ter 
50% de poder público e 50% de ( ... ). Isso não é necessário. 

Sobre todos esses instrumentos, diria o seguinte: a cobrança ainda 
é um instrumento em discussão, delicado porque mexe com o bolso e 
até por haver um descrédito do sistema operacional político 
administrativo como um todo. Entretanto, devemos ter a certeza de 
que essa cobrança não será uma mera taxação, uma mera - como 
muito bem dito, certa vez, pelo nosso Conselheiro Sérgio ( .. . ) -CPMF 
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da água. Não acredito que venha a ser dessa forma. Se fosse 
assim, estaríamos inviabilizando toda a política, o que não queremos, 
do que não precisamos agora. 

O mais importante na política de recursos hídricos é que ela seja 
extremamente democrática. Tenho certeza de que mesmo mudando o 
Governo, essa política não mudará, porque, na verdade, conta com a 
participação popular. O comitê de bacia é exatamente isso, essa 
representação. Não será a mudança do Governo de um partido para 
outro que alterará essa formatação ou a formação da ANA. Ela está 
sendo operacionalizada hoje pela Lei n° 9.433. 

Essa mobilização nacional não muda, não há mais retorno. O que se 
evidencia, mundialmente, é que em 2030 teremos o estresse hídrico, 
quer dizer, várias nações com falta de água. Já há uma escassez 
propalada. Tenho certeza de que, se continuarmos nesse caminho, 
com esse nível de discussão, com esse nível de investimento - pois 
não se faz política sem investimento -, com essa garra, vamos ter 
outros dados. Tenho certeza de que, em 2030, no Brasil , 
principalmente em Minas Gerais, teremos um quadro inverso. Por 
quê? Porque temos abundância, embora não tenhamos muita 
qualidade. Vale uma política mais acelerada, projetos mais definidos, 
que implicam cada comitê a ter sua prioridade. Aqui vale uma ressalva 
para os projetos políticos: acho que estes são extremamente 
importantes, mas gostaria de que os Deputados, na busca de recursos 
para seus municípios, considerassem o rol de prioridades do comitê, 
para que haja consonância entre o investimento e a necessidade da 
bacia. Isso poderá evitar o uso inadequado, não prioritário de um 
recurso muito escasso. Tenho certeza de que, se forem seguidos 
todos os planos dos comitês. e forem observadas as prioridades nos 
investimentos, estaremos integrando a política estadual e até a 
nacional de recursos hídricos. 

Quanto à outorga, ela é o instrumento mais forte de gestão que o 
IGAM tem no Estado. Temos a outorga por captação de águas 
subterrâneas e de águas superficiais e a outorga de lançamento, 
ainda não implementada, mas prevista na Lei n° 3.199 e em estudo. 
Há uma equipe do IGAM cuidando dessa parte. E, por último, temos 
as intervenções em cursos de água. O objetivo básico da outorga é 
garantir o seu uso satisfatório. em quantidade e em qualidade. Na 
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verdade, a outorga é um instrumento de gestão muito forte, porque 
regula a oferta e a demanda, e nos dá essa flexibilidade de ter um 
mapa de usos prioritários de uma bacia. Hoje temos, no IGAM, 6 .163 
outorgas concedidas, número que ainda vai aumentar à medida que 
melhor implementarmos o cadastro nos comitês, embora já tenha 
crescido muito. Quando cheguei ao IGAM, no final de 2000, tínhamos, 
aproximadamente, 3.500 outorgas. O cadastro é extremamente 
importante, pois é uma ferramenta que o IGAM tem usado, 
principalmente, para gerir a parte de conflitos. Mais do que isso. é 
importante para que tenhamos o dado do balanço hídrico. Quando nos 
referimos a Minas Gerais como uma caixa de água, é importante 
ressaltar seu volume de entradas e saídas um tanto indefinido, de 
números arredondados. Estamos buscando esse balanço hídrico em 
nível de Estado. Quanto mais dados possuirmos, mais refinados serão 
esses valores. 

Existem ainda grandes interrogações sobre as águas subterrâneas. 
Na verdade, estamos tentando levantar no IGAM esses valores . 
Quando se fala em água subterrânea, ainda há uma interrogação. 
Mas os dados estão disponíveis, e sabemos das vazões e do que tem 
sido captado, temos dados pluviométricos, hidrométricos. Por ser 
Minas Gerais o berço da geologia e da mineração, temos todo um 
mapa geológico bem-estruturado. 

É possível, sim, montar um banco de dados, um programa, uma 
previsão para saber quanto se arrecada nas diferentes áreas de Minas 
Gerais. É isso que estamos buscando hoje, juntamente com o pessoal 
da UFMG. 

Sobre a cobrança, temos a simulação de algumas previsões. Existe 
um grupo de estudos sobre o assunto, e gostaria de ressaltar para os 
comitês que muita gente me pergunta o que é preciso para criar uma 
agência. Acho que o importante é ter uma política bem definida. É isto 
que estamos buscando: desenvolver um estudo para levar esse 
modelo aos comitês. Vamos nos reunir com cada comitê para mostrar 
o modelo de cobrança e de funcionamento da agência no Estado. 
Nem todo comitê operacionaliza uma agência. Poderemos ter uma 
agência cobrindo uma região do Estado com vários comitês. É isso 
que se busca hoje. Como seria essa formatação? As pessoas ficam 
perguntando por que não estão sendo chamadas para a discussão. É 
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porque agora os dados são extremamente técnicos. Quando 
chegar o momento de decisão, vamos chamá-los para ver como 
poderemos operacionalizar tudo, com base em valores e em dados 
técnicos. Vamos operacionalizar a cobrança, operacionalizando a 
agência. 

Por último, vale ressaltar uma questão, que é a menina dos olhos do 
IGAM: junto com a outorga, o programa Águas de Minas. Por quê? 
Porque é esse programa que nos dá a real imagem do que são os 
recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. Hoje temos 242 pontos 
de monitoramento no Estado. São pontos de amostragem, e fazemos 
o levantamento da qualidade e quantidade de água existente no 
Estado de Minas Gerais. Isso nos dá uma visão muito clara sobre 
como estão os recursos hídricos por diferentes bacias. Esse projeto foi 
repassado recentemente ao IGAM, que está disponível na Internet. Os 
dados foram disponibilizados, e vocês podem fazer um "download" na 
hora. O "site" do IGAM é www.igam.mg.gov.br. A idéia é que o dado 
público tem que ser tornado público. Estamos disponibilizando todos 
os dados a custo zero. Façam boa gestão desses dados. A verdade é 
que os comitês só poderão operacionalizar programas depois de 
conhecer a real situação de sua bacia no que diz respeito à 
degradação dos recursos hídricos. 

Então, considero vital e essencial esse programa. Hoje ele é, em 
parte, patrocinado pela ANA e cumpre seus objetivos básicos 
praticamente no Estado inteiro. Promove quatro campanhas por ano, 
seus dados são renovados trimestralmente na Internet. Podem clicar 
por bacia, cada uma das áreas. Por exemplo, na bacia da região do 
Triângulo, em Araguari , mostramos a qualidade e a quantidade de 
cada ponto monitorado. Temos também o PROAGUA, que investe 
fortemente, principalmente na região do semi-árido mineiro, tão 
carente de investimentos na área de recursos hídricos. Onde não há 
tratamento de esgoto e fornecimento de água tratada, o IGAM tenta 
operacionalizar esse serviço por meio do PROAGUA, em parceria 
com a ANA. 

Gostaria, ainda, de dizer que essa parceria com a ANA 
operacionaliza vários programas hoje no Brasil, sua grande maioria no 
Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma parceria extremamente 
importante, e não existe retorno. Daqui para a frente vamos somente 
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catalisar a implementação de todos esses programas e criar novos, 
para gerar mais qualidade e quantidade de água. O programa de 
despoluição da ANA, principalmente, é de extrema importância. Muito 
obrigado a todos. 

Palavras do Sr. Luciano Badini 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, minha cordial 

saudação e grande satisfação de poder participar deste seminário. 
Inicialmente gostaria de registrar que, lamentavelmente, Dr. Jarbas 
Soares Júnior não pôde comparecer a este seminário em razão de 
uma forte gripe e febre que o acometeram. É uma pena que Dr. 
Jarbas não possa hoje estar aqui , pois ele, juntamente com o 
Procurador-Geral de Justiça deste Estado, Dr. Nedens Ulisses, com o 
ex-Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho e com o atual Ministro do 
Meio Ambiente, nosso querido José Carlos Carvalho, implementaram 
e criaram uma estrutura fundamental , ímpar, no âmbito do Ministério 
Público e do Ministério Público nacional para atuação em defesa do 
meio ambiente e dos recursos hídricos. 

Estivemos em junho deste ano em São Paulo, no Congresso 
Internacional do Direito Ambiental. Seguramente, até para nossa 
surpresa, essa estrutura nova de Minas Gerais, já conhecida como a 
Promotoria do São Francisco, passou a ser considerada, naquela 
oportunidade, como a grande inovação em termos de atuação do 
Ministério Público na área do meio ambiente. 

É uma estrutura simples, mas tem-se revelado muito eficaz por uma 
questão interessante. Àqueles que não são daqui digo que nossa 
experiência mineira foi incorporada e adotada nos outros Estados da 
bacia do São Francisco: Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Goiás e 
também no Distrito Federal, e agora outros Estados da Federação têm 
buscado adotar essa mesma estrutura. Nós, aqui em Minas, 
designamos cinco Promotores para atuação exclusiva em defesa do 
rio São Francisco, sem embargo a que aqueles Promotores que já 
atuam nas suas respectivas comarcas em defesa do rio continuem a 
atuar. Equivale dizer, senhores, que temos hoje, em cada um dos 
municípios banhados pelo rio São Francisco em Minas, seis 
Promotores de Justiça, sendo cinco com atuação específica. Esses 
Promotores cooperam entre si , viajam. 

Os senhores acompanharam, sei que o Deputado Paulo Piau 
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também acompanhou aquela questão envolvendo a extração de 
calcário em Arcos e em Doresópolis. Estivemos lá semana passada e , 
até ontem, três Promotores atuavam, buscando uma solução eficaz 
para aquele caso. 

E essa solução, ao que parece, foi atingida. É com extremo orgulho 
que dizemos que hoje há atuação do Ministério Público por bacia. 

A Lei n° 9.433 estabelece a criação de comitês por bacia, o que 
permite soluções uniformes e não meramente pontuais. Não adianta 
resolver problemas de um município isolado. É preciso atacar as 
questões problemáticas basilares, que são comuns a todos, num 
esforço incessante e incansável. O trabalho que se tem feito em Belo 
Horizonte e em Betim é um exemplo de que o êxito é possível. 

Procurarei traduzir para os futuros integrantes de comitês de bacias 
hidrográficas conceitos de difícil compreensão da Lei da Política 
Nacional de Recursos Hídricos. Compreendendo-os, terão a exata 
percepção da relevância dos comitês de bacia e dos planos de 
recursos hídricos. 

Primeiro fundamento da Lei no 9.433: a água é um bem de domínio 
público. No passado, entendia-se que era um bem privado. Quem 
tinha água em sua propriedade usava-a ao bel-prazer. O conceito 
mudou. 

Segundo: a água é um recurso natural limitado. Essa limitação lhe 
confere a característica de bem econômico. Basta observar os 
recentes conflitos mundiais causados pela escassez da água. O 
caráter público da água e sua escassez lhe conferem valor. A cena de 
uma pessoa lavando a calçada com uma mangueira de água tende a 
se perder e a se tornar historinha que as avós contarão aos netos. A 
água está ficando cada vez mais restrita e cara. 

Terceiro fundamento da lei: em situações de escassez- experiência 
que vivemos no ano passado-, o uso prioritário dos recursos hídricos 
será para o consumo humano e para a dessedentação de animais. 

Outro fundamento essencial: a gestão dos recursos hídricos deve 
proporcionar o uso múltiplo das águas. O atual uso dominante para 
fins energéticos, felizmente para alguns, lamentavelmente para outros. 
deixou de nortear a política nacional de recursos hídricos. Hoje exige-
se que essa água tenha utilização múltipla. Isso é muito interessante 
quando percebemos que há instrumentos como a outorga, que deverá 
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beneficiar quando concedida a esse uso múltiplo das águas. Não 
só o uso energético será determinante. Passa a ser questionável se 
determinado curso de água for utilizado exclusivamente para 
produção de energia, uma vez que a lei estabelece, como diretriz e 
fundamento , que o uso múltiplo dessa água é um princípio norteador e 
inafastável da política nacional de recursos hídricos. 

Outro tópico importante entre esses fundamentos é que a bacia 
hidrográfica é uma unidade territorial para implementação da política 
nacional de recursos hídricos. Devemos pensar a gestão das águas 
em termos de bacia hidrográfica, e não em termos municipais, locais 
ou de maneira provinciana. A busca tem de ser voltada para soluções 
que beneficiem a comunidade e a sociedade como um todo, e não 
determinado grupo social. 

Os dois instrumentos essenciais da política nacional de recursos 
hídricos são a outorga e a cobrança. A rigor, a outorga é um ato 
administrativo; uma autorização concedida pelo poder público ao 
usuário do recurso hídrico. Autoriza-se a utilização da água por um 
prazo determinado, de 35 anos, renovável. Enquanto o outorgado 
cumprir as condições, terá garantido o direito de continuar a usar o 
bem possuído. Do contrário, se, no ato de outorga, algumas das 
condições não forem cumpridas, cabem diversas sanções, como 
advertências, multas e até suspensão temporária ou definitiva da 
outorga. É uma autorização condicionada. 

Suponhamos que uma pessoa de condição financeira precária faça 
uso do recurso hídrico em sua residência. Pergunta-se: mas ela já não 
paga a taxa da COPASA? Vai pagar mais uma taxa? Vai precisar 
ainda da outorga para pagar mais essa taxa? 

A questão é distinta. A COPASA não cobra pela água, e sim pela 
prestação de um serviço público de captação de água para 
disponibilizá-la aos consumidores. 

No plano de recursos hídricos elaborado pelos comitês de bacias 
hidrográficas, pode-se estabelecer quais serão os usos isentos dessa 
outorga, quando essa autorização não é exigível. Para que haja 
cobrança, pressupõe-se a necessidade dessa outorga. 

O uso de recursos hídricos para satisfazer a necessidade de 
pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural , é nessas 
situações que a outorga se revela isenta. 
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As derivações, as captações, os lançamentos e as acumulações 

considerados insignificantes também são isentos. Os senhores, nos 
planos de recursos hídricos, e os comitês de bacias hidrográficas 
dirão se a população que está se servindo desse recurso hídrico é 
carente. Então, vamos isentá-la. 

Na questão da outorga, devemos ficar atentos à necessidade de se 
realizar, eventualmente, estudo prévio de impacto ambiental, porque a 
gestão dos recursos hídricos é integrada à ambiental. 

Com relação à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
observamos grande dúvida. Volto ao exemplo daquela senhora que 
disse já pagar a taxa da COPASA. Podemos isentá-la, alegando que 
nesse caso não cabe a outorga. 

A nossa Lei no 9.433 tem cinco anos e agora a sociedade se 
mobiliza, se organiza, para verificar a necessidade dessa cobrança e 
a urgência do estabelecimento desses valores. Hoje, essa cobrança é 
feita porque reconheceu-se a água como bem de valor econômico 
limitado. Como disse, temos de apagar aquela imagem da pessoa 
lavando a sua calçada, porque a racionalização do uso da água se 
revela absolutamente fundamental e essencial. Tivemos dura lição 
com o racionamento ocorrido no ano passado. Isso já demonstra a 
necessidade de pensarmos a questão da água, dos recursos hídricos, 
com absoluto respeito à sua utilização racional. 

Peço ao Deputado Paulo Piau que isso seja discutido na carta final. 
É fundamental que analisemos a natureza jurídica dessa cobrança. As 
pessoas querem saber se essa taxa é como a cobrada pela COPASA. 
Não, já fiz a distinção. Na verdade, trata-se de preço público, pago 
pelo uso de um bem público - e a água é um bem público - no 
interesse particular. Ou seja, se tenho empresa e preciso fazer uso da 
água, usarei esse bem público para o meu benefício particular. 

O simples fato de tratar-se de preço público, já dizia Édis Milaré, um 
dos grandes doutrinadores do direito ambiental brasileiro, já exige que 
o valor auferido com a cobrança permaneça e seja efetivamente 
aplicado na bacia hidrográfica que gerou esse recurso. Isso é 
fundamental. No art. 22 da nossa lei da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, se estabelece que os recursos arrecadados serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica, e o termo "prioritariamente" tem 
dado margem a falsas interpretações. Quando se diz que os recursos 
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auferidos com a cobrança serão aplicados prioritariamente na 
bacia, quer-se dizer que, se houver necessidade de serem aplicados 
naquela bacia hidrográfica, terão de ser ali aplicados. 

Mais do que isso, os recursos financeiros, na forma do art. 19, 111 , da 
Lei n° 9.433, estão vinculados aos planos de recursos hídricos, o que 
vale dizer que, se o plano de recursos hídricos que os senhores 
elaborarão estabelecer que há possibilidade de o recurso ser aplicado 
em outra bacia hidrográfica, tudo bem; mas, ao contrário, se o plano 
limitar a aplicação do recurso à bacia hidrográfica - e é bom dizer que 
os comitês e o plano podem disciplinar dessa forma -, em qualquer 
desvirtuamento com relação a esse entendimento ou essa diretriz, 
estaremos resvalando para a ilegalidade e poderemos ter até 
demandas judiciais, o que não seria nada razoável. 

Sobre esse tema, o grande nome do direito ambiental brasileiro, 
autor da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Paulo Afonso 
Leme Machado, tem passagem que me parece fundamental ler neste 
momento. Diz o professor: "É de inegável razoabilidade que os valores 
arrecadados devam retornar para quem os pagou. É um princípio da 
justiça natural. Se tal não ocorrer, o preço da água será apequenado. 
Só quando houver a satisfação das necessidades da bacia 
hidrográfica em que esses valores foram gerados é que poderá, moral 
e legalmente, haver o seu repasse para outras bacias. A solidariedade 
não será hipócrita, pois começará amando as próprias pessoas e o 
próprio meio ambiente da bacia hidrográfica, para depois, se for 
possível , transbordar em ajuda a outras. A infringência desse dever 
prioritário de retorno do valor arrecadado, como já acentuado em outro 
tópico, ensejará a utilização das ações judiciais cabíveis". 

Obrigado pela atenção e pela generosidade do convite . 
Palavras da Sra. Maria Cristina Yuan 

Bom-dia. Quero parabenizar, na pessoa do Deputado Paulo Piau , 
que preside esta sessão, a Assembléia Legislativa pela iniciativa da 
organização deste evento extremamente oportuno, visto que estamos 
em momento de efervescência da discussão sobre toda a 
regulamentação da gestão de recursos hídricos no País. 

Sou do IBS, mas minha apresentação vai-se calcar no fato de que 
represento, juntamente com o Prof. Mauro Viegas, a indústria no 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde participo de intensos 
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debates com o Dr. Jair Sarmento, que representa a ANA. 
Naturalmente, também temos representantes de Minas Gerais. 

É muito profícua essa interação, essa abertura que foi dada no 
processo, para que representantes da sociedade civil , na qual incluo 
os usuários, participem do processo de discussão juntamente com o 
poder público. Esse aporte de bagagem, de experiências distintas 
enriquece extremamente o processo. 

A minha intenção é fazer abordagem extremamente objetiva sobre 
os usuários, particularmente o industrial, em relação à questão dos 
instrumentos para a implementação da política de recursos hídricos no 
País, depois da apresentação dos representantes do poder público, do 
Executivo Federal , do Executivo Estadual e do Ministério Público. 

Tivemos o Código das Águas de 1934. Mas a pedra fundamental de 
todo o processo foi a Lei n° 9.433, que estabelece a política nacional 
dos recursos hídricos. Posteriormente surgiu o decreto que 
regulamentou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Em 2000, 
houve a criação da ANA e o decreto de sua regulamentação. 
Atualmente temos em tramitação no Congresso o Projeto de Lei n° 
1.616, que introduz uma série de detalhes e aprofundamento na 
questão da política de recursos hídricos em relação à outorga e ao 
funcionamento dos comitês e das agências de bacias. Recomendo a 
todos que façam análise dos textos que se encontram em discussão. 
O Deputado Federal Fernando Gabeira, relator do projeto no 
Congresso, já liberou o seu segundo substitutivo, que contém 
propostas bastante interessantes, que devem ser alvo de análise. 
Participem e colaborem na tramitação desse projeto de lei. 

Apresentou-se recentemente no Congresso o Projeto de Lei no 
6.979, do Deputado Paulo Magalhães, que dispõe especificamente 
sobre aspectos relacionados com a cobrança do uso da água. É um 
projeto bastante importante, e recomendo que todos o analisem. 

Vários Estados já dispõem de leis sobre a gestão dos recursos 
hídricos. No caso de Minas Gerais, a Lei n° 13.199 instruiu a política 
estadual de recursos hídricos. É dividida em dois grandes pilares: o 
sistema ou a estrutura do gerenciamento de recursos hídricos e os 
instrumentos. Quanto ao sistema, no caso da União, o Congresso 
Nacional naturalmente elabora as leis. No Governo Federal, na esfera 
do Ministério do Meio Ambiente, temos o Conselho Nacional de 
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Recursos Hídricos, o órgão gestor dos recursos hídricos - no caso 
da União, a ANA -, e finalmente o Comitê da Bacia Hidrográfica, cuja 
importância já foi ressaltada por todos e é o núcleo central de todo o 
sistema. A agência de bacia fica subordinada e seria o braço 
operacional das determinações emanadas do Comitê de Bacia. 
Evidentemente, há toda uma inter-relação entre todas essas 
estruturas. Ressalto que, no caso do Conselho Nacional de Comitê de 
Bacia, é órgão colegiado, em que há participação de representantes 
do poder público e da sociedade civil. 

Da mesma forma, nos Estados, temos a Assembléia Legislativa, 
uma Secretaria de Estado responsável pela área de gestão de 
recursos hídricos, um Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o 
órgão gestor. No caso de Minas, é o IGAM. Comparando essa 
estrutura de gerenciamento, usando figura muito utilizada pelo Dr. 
Gérson Kelman, o comitê de bacia seria figura próxima a um 
condomínio de prédio: todos os condõminos se reúnem para decidir o 
que deve ser feito em termos de melhorias, obras, etc., cabendo ao 
síndico a execução. É um processo de estrutura semelhante, num 
esquema de decisão colegiada. Na parte de instrumentos, temos os 
vários instrumentos determinados pela lei, como o sistema de 
informações, o plano de recursos hídricos, o enquadramento dos 
corpos d'água, a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
Esses são os instrumentos determinados pela Lei no 9.433. No caso 
do Estado de Minas Gerais, temos a compensação aos municípios, o 
rateio de obras e as penalidades. Isso não quer dizer que a Lei no 
9.433 não abranja esses aspectos, que apenas não estão listados 
como instrumentos. Apresentarei os instrumentos pela ordem de sua 
implantação, a nosso ver. 

O primeiro é o sistema de informações de recursos hídricos porque 
é impossível empreender-se qualquer ação, em uma bacia 
hidrográfica, sem um diagnóstico de sua situação, em termos 
qualitativos e quantitativos. São necessárias informações organizadas 
sobre a situação quantitativa e qualitativa das águas, assim como o 
cadastramento dos usos preponderantes, para subsidiar a elaboração 
de um plano. Esse sistema de informações não se extingue, devendo 
ser constantemente atualizado e aperfeiçoado, fazendo parte da rede 
de informações em níveis estadual e federal. Faz-se necessário que o 
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poder público disponha de infra-estrutura. alocação de recursos 
humanos e materiais e de articulação interinstitucional. Em cada bacia 
hidrográfica existe uma série de informações disponíveis por parte dos 
setores público e privado, a fim de propiciar a otimização dos 
recursos. 

Os planos de recursos hídricos são elaborados por bacia e por 
Estado, após o que teremos um plano nacional. Há uma série de itens 
constantes em um plano de recursos hídricos, entre os quais 
destacamos a prioridade para a outorga de direito de uso e diretrizes e 
critérios para cobrança. 

A agência de bacia elabora seu plano de recursos hídricos e o 
encaminha ao comitê de bacia, a que cabe aprová-lo. Uma vez 
aprovado, cabe à agência de bacia a sua execução. O somatório dos 
planos de bacias hidrográficas subsidiarão a elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos e do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos. Tanto os planos de bacias hidrográficas quanto os planos 
estaduais e o nacional estão sendo elaborados paralelamente. No 
caso dos planos estaduais e do nacional. apenas serão consolidados 
quando a eles forem incorporadas as informações reais e consistentes 
advindas das bacias hidrográficas. 

O enquadramento dos corpos d'água visa assegurar às águas 
qualidade compatível com os usos de acordo com o seu destino. 
Dessa forma, se, em uma bacia, o uso preponderante for o 
abastecimento de água às populações, enquadraremos aquele corpo 
d'água numa classe que lhe permita que a água tenha qualidade 
apropriada para o abastecimento da população. 

A agência de bacia propõe ao comitê de bacia hidrográfica o 
enquadramento do corpo d'água, que pode ser de referência, 
considerando os usos atuais da bacia, ou pode ser um pouco mais 
prospectivo, ou seja, com a perspectiva de usos futuros a serem 
implementados nessa bacia. 

O comitê de bacias, por sua vez, encaminha ao Conselho Nacional 
ou ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dependendo da 
"dominialidade" de corpo d'água que o aprove. É assim que se dá o 
processo. Cabe ao órgão gestor de recursos hídricos, a ANA, no caso 
de águas de domínio da União ou ao IGAM, no caso de Minas Gerais, 
monitorar e fiscalizar se esse enquadramento está sendo atendido. 
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Na questão da outorga de direitos de recursos hídricos, vamos 

frisar os aspectos mais importantes dos critérios e das diretrizes que 
disciplinam a outorga dos direitos de recursos hídricos. Isso já foi 
abordado por outros palestrantes, mas quero ressaltar que toda 
outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos 
planos de recursos hídricos. Isso evidencia que, para se priorizarem 
as outorgas, é necessário dispor dos planos de recursos hídricos da 
bacia. 

Apresentamos quais são as situações sujeitas a outorga pelo poder 
público - também já abordado por outros palestrantes -, e queremos 
ressaltar que, no caso de Minas Gerais, compete ao comitê de bacia 
hidrográfica, ou, na ausência deste, ao COPAM, assim dispõe a Lei n° 
399, aprovar a outorga dos direitos de recursos hídricos para 
empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor. 

Devo confessar que tive certa surpresa, ao tomar conhecimento 
desse artigo, porque estava mais familiarizada com a Lei no 9.433, em 
que a outorga é determinada pelo órgão gestor, pela autoridade 
outorgante. 

No caso de Minas Gerais, quando se trata empreendimentos de 
grande porte, essa competência é delegada ao comitê. Isso pode ter 
pontos positivos, permitindo-se que todos os atores do processo na 
bacia hidrográfica participem da decisão. Por outro lado, cria-se uma 
assimetria: uma vez que vários comitês de bacias hidrográficas de 
domínio estadual são tributários de águas de domínio da União, esse 
tipo de exigência não é feita. 

Para nós que somos representantes do setor industrial , isso tem um 
aspecto de burocracia, que pode envolver todo o processo, e também 
de falta de isonomia. Na parte da tarde serão constituídos grupos de 
trabalho, e esse é um dos pontos que gostaria de ressaltar. 

Em relação à outorga, a lei determina os usos que independem de 
outorga, já ressaltados pelo Dr. Luciano, e os prazos de validade da 
outorga. Tanto a lei federal quanto a lei estadual estabelecem o prazo 
máximo de 35 anos, renovável. 

Cria-se também a figura da outorga preventiva. Para o 
empreendedor que pretenda instalar uma indústria, um 
empreendimento agrícola ou qualquer outro tipo de uso, uma 
captação para o abastecimento de uma população, existe a figura da 
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outorga preventiva, permitindo que se faça uma reserva daquela 
vazão para esse uso futuro. 

Mostramos aqui quais são as informações exigidas daqueles que 
pretendem requerer a outorga e também as condições em que a 
outorga poderá ser suspensa ou extinta: não-cumprimento do 
outorgado dos termos da outorga; eventos críticos, em que a 
prioridade seja o abastecimento; navegabilidade; ausência de uso por 
três anos ou cassação da licença ambiental. Também há extinção de 
outorga por causa de morte do usuário, no caso de pessoa física, 
liquidação de um empreendimento de pessoa jurídica ou término do 
prazo de validade sem que tenha havido pedido de renovação em 
tempo hábil. 

O último instrumento por mim abordado é a cobrança do uso de 
recursos hídricos. 

Segundo a lei, a cobrança pelo uso de recursos hídricos tem por 
objetivo reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário uma 
indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água 
e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
das intervenções definidos no plano de recursos hídricos. 

Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, 
quer dizer, todos aqueles usos já mostrados, a captação, o 
lançamento de efluentes, a extração de aqüíferos, o aproveitamento 
de potenciais hidrelétricos ou quaisquer outros usos que interfiram na 
disponibilidade e na qualidade das águas. A que se destina? O Dr. 
Luciano já ressaltou a questão do "prioritariamente". A Lei n° 9.433 
colocou essa palavra, e isso realmente tem provocado uma série de 
discussões. No caso de Minas Gerais, de São Paulo e de alguns 
outros Estados, isso não existe. A idéia é que os recursos sejam 
alocados exclusivamente na bacia onde foram gerados. O objetivo é 
recuperar a qualidade e a disponibilidade da água naquela bacia. 

A cobrança deve ser instalada porque está de fato ocorrendo a 
utilização irracional e perdulária da água, com alto índice de perdas e 
desperdícios. Sabemos que, nas redes urbanas de abastecimento de 
água, o índice de desperdício muitas vezes é superior a 40%. Isso 
representa custo, onera toda a sociedade. Há também uma ameaça 
de escassez de água, por comprometimento da quantidade e da 
qualidade. Existe um uso totalmente predatório do solo e um 



195 
desmatamento das matas ciliares. Nas cabeceiras dos cursos 
d'água, há implementação de obras, lixões, etc. , que vão assoreando 
os rios e diminuindo terrivelmente a disponibilidade da água nesses 
locais. Há ainda uma progressiva deterioração da qualidade das 
águas, com impactos ambientais, sociais e econômicos. A água, 
apesar de ser um recurso renovável, pode ser finito. 

Com a cobrança do uso de recursos hídricos, pretendemos 
promover mudanças comportamentais e de padrão de consumo 
visando a racionalizar o uso de recursos hídricos por pessoas tanto 
jurídicas quanto físicas. Cada um de nós, em nossas casas, tem de 
pensar sobre isso. Quando deixamos a torneira aberta, ao escovar os 
dentes, lavar a louça, lavando o carro, a calçada, desperdiçamos água 
e não estamos fazendo a nossa parte. Essa é a base para o 
desenvolvimento sustentado. Queremos ter água, ela é essencial para 
a nossa vida e também para a de nossos filhos, netos, bisnetos, etc. 

Qual é o risco de todo esse processo, já que estamos imbuídos de 
tão elevado objetivo? Que haja um predomínio da visão financeira, ou 
seja, uma visão arrecadatória voltada principalmente para a geração 
de receita. O ser humano é falho. Já foi dito aqui que não queremos 
uma nova CPMF da água, mas que os recursos arrecadados sejam 
efetivamente destinados à sua recuperação. A cobrança deve ser 
fundamentalmente um instrumento de gestão, e não de arrecadação. 

Ficam essas duas perguntas: "quem paga pelo uso da água? Qual a 
destinação dos recursos arrecadados?". A nossa preocupação é que o 
foco da cobrança não se concentre numa briga por recursos, daqueles 
que não querem pagar, daqueles que querem concentrar a 
arrecadação. Por isso, é importante a participação de todos nós. 

Em relação a isso, temos algumas sugestões para corrigir eventuais 
esquecimentos da Lei n° 9.433. Existe a questão dos usos 
insignificantes. 

Pode ser que, em uma determinada bacia, o somatório dos usos 
insignificantes represente uma parcela significativa do uso da água 
naquele corpo, naquele rio. Como vamos recuperar, se os usos 
insignificantes são considerados isentos e se eles são, no somatório, 
uma parcela expressiva? Parece-me que há uma sensibilidade do 
Deputado Federal Fernando Gabeira em relação à proposta de se 
incorporar esse aspecto no Projeto de Lei no 1.616, ou seja, se esses 
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usos são expressivos em um determinado corpo de água, eles 
passam a ser sujeitos à outorga e, por conseqüência, à cobrança. 

Há também a questão da melhoria, de se criarem estímulos e 
incentivos para que cada usuário da água se mobilize, se motive para 
melhorar a qualidade da água que está lançando no rio ou para que 
melhore a disponibilidade de alguma forma. Isso seria um jeito de 
reduzir o custo que deveria pagar. se ele, por iniciativa própria, 
voluntariamente. se mobilizou para isso. 

A título de lembrança, há uma relação dos que são citados como 
usuários de recursos hídricos para fins de composição, de 
participação nos conselhos nacional ou estaduais de recursos 
hídricos, nos comitês de bacias. enfim, são esses, mais ou menos, os 
segmentos especificados. Todos esses usuários devem pagar pelo 
uso da água, se a utilizarem. Então, o princípio do usuário pagador e 
do poluidor pagador deve ser voltado ou aplicado a quem utiliza, 
consome ou polui recursos hfdricos. É importante fazer um parênteses 
para ressaltar que essa gestão de recursos hídricos deve passar ao 
largo de aspectos relacionados a benemerência ou aspectos de 
benefícios sociais. Não é justo que um setor subsidie outro. porque -
como está, aliás, expresso em um relatório, no livro "A Cobranca pelo 
Uso da Água"- "a ausência de um preço ou a sua atribuição com 
valores muito baixos resulta na má alocação da água, no desperdício, 
no endividamento das agências governamentais responsáveis pelo 
seu gerenciamento e nas falhas no seu fornecimento aos usuários, 
sobretudo aos mais pobres". Então, se estamos querendo falar de 
justiça social , quando determinado usuário importante da água deixa 
de pagar, estamos prejudicando as populações menos favorecidas. 
Certamente, serão elas que deixarão de ser abastecidas. de ter o seu 
esgoto tratado. Aumentaremos. ainda mais, as doenças de veiculação 
hídrica no País. Então, devemos colocar no seu devido lugar esse 
conceito de justiça e de isonomia social. 

Então, na nossa opinião, eis o que deve preceder o início da 
cobrança de uma bacia: existir o respectivo comitê de bacia - é 
importante que haja mobilização dos atores do processo -; haver um 
plano de recursos hídricos aprovado pelo comitê; cadastrarem-se os 
usuários dos recursos; regularizarem-se os usos sujeitos à outorga; 
instituir-se a agência; e ser a cobrança aplicada a todos os usuários. 
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menos, é claro, os responsáveis pelos usos considerados 
insignificantes. Devo ressaltar que esses pontos foram incluídos como 
requisitos para o início da cobrança no Comitê do Paraíba do Sul. 
Então, foi um trabalho maravilhoso desenvolvido pelo próprio comitê 
de bacia, que entendeu a necessidade de esses requisitos serem 
atendidos para que a cobrança pudesse ser efetivada. 

Ressaltamos que, no caso de Minas Gerais, a lei sabiamente já 
previu isso. Então, ela prevê no seu art. 53 uma série de requisitos a 
serem atendidos para que a cobrança possa ser efetivada. O Estado 
de Minas Gerais está privilegiado nisso. 

Qual é o desafio principal? A implementação dos instrumentos 
citados, de uma forma integrada e harmônica, na calha principal e nos 
tributários, ou seja, a bacia hidrográfica é a unidade de gestão. Quais 
são os problemas existentes? Dominialidades distintas. Temos águas 
de domínio da União e águas de domínio dos Estados. 

Temos diferenças entre a legislação federal e a estadual , nos 
procedimentos administrativos. Cada órgão gestor tem determinado 
procedimento administrativo, e temos defasagem na velocidade da 
implantação dos instrumentos e da estrutura institucional. Vemos que 
a ANA já vem compondo seus quadros, impondo uma série de 
instruções normativas. Isso também está acontecendo em Minas 
Gerais. No Rio de Janeiro, de onde sou originária, está um pouco 
atrasado esse aspecto institucional. Enfim, todos estão se 
mobilizando, mas há certa defasagem. Há diferenças no nível de 
participação e de conscientização dos atores do processo. E ainda há 
a questão fundamental , que é o relacionamento entre os comitês das 
bacias e sub-bacias. Há relação de autonomia dos comitês, relação de 
vinculação, de subordinação. Se a Patrícia estiver me ouvindo, terá 
arrepios. 

A questão da dominialidade é crítica. Vamos ter de discutir e 
enfrentar esse touro à unha, ou seja, tem-se um rio estadual, de 
domínio da União, que atravessa dois Estados, e uma série de 
tributários. Podem ser criados comitês de sub-bacias em todos esses 
rios . De que forma vai haver o entendimento, a articulação? Se cada 
um fizer o que quiser, vai ser o caos, não vai haver gestão, 
administração e gestão dos recursos hídricos. Por outro lado, não 
pode haver imposições. É evidentemente, um processo de 
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negociação. 

No caso de Minas Gerais. fiquei surpresa quando fui fazer um 
levantamento dos comitês federais já aprovados pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos: todos têm águas que passam por 
Minas Gerais. É importantíssimo que o Estado se articule com os 
órgãos da União, com os comitês de bacia, para que haja essa 
gestão. Isso é um desafio. Mais uma vez. a lei prevê a articulação do 
Estado com a União, com os outros Estados, e ainda os convênios. 

Ressalto que a política nacional de recursos hídricos não pode estar 
assentada em bases frágeis. senão irá ruir. Se tivermos 
predominância da visão arrecadatória, implantar cobranças sem antes 
conhecer as nossas bacias, nossos usuários, sem ter sustentação 
adequada. a casa poderá ruir. Nossa proposta é construir passo a 
passo, ter o nosso sistema de informações, elaborar o plano de 
bacias, fazer o enquadramento dos corpos de água, regularizar o uso 
dos que estão sujeitos à outorga e fazer a cobrança. Aí, sim, teremos 
política de recursos hídricos neste País. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues 
Muito obrigado aos senhores e ao Deputado Paulo Piau pelo 

convite. Parabéns à Assembléia, por ter montado este sem1nano. 
Cumprimento os colegas expositores e informo que o título da minha 
fala tem uma subdivisão: "A Visão do Setor Privado Rural". Parece 
que existem visões distintas, mas elas não devem existir. Haveremos 
de buscar um caminho compartilhado, com opiniões diferentes, mas 
buscando o bem comum. Seria alguma coisa como o uso sustentável 
do recurso hídrico. Não é fácil. Por quê? Temos alguns componentes 
perversos no ambiente brasileiro, não obrigatoriamente do ambiente 
hídrico, mas do ambiente da educação, da preparação das pessoas, 
da vontade de interagir. E há um retardamento na ação do poder 
público. 

Por que só agora estamos tratando de outorga? Por que não 
tratamos de outorga há 50 anos. quando começou o processo de 
avanço nas reservas de água? Está tudo normal. Agora. estamos 
tratando de outorga como tratamos do racionamento de energia no 
ano passado, porque está faltando. E isso cria, efetivamente, não um 
conflito, mas uma dificuldade para quem já está usando e agora é 
obrigado a se ajustar a uma regra nova. Esse é um ponto que nos 
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preocupa. 

A FAEMG tem atuado, e estamos elaborando uma cartilha sobre os 
direitos e deveres do produtor. Vejam que não são apenas direitos, 
mas deveres também. O treinamento sobre o uso de agrotóxicos está 
acentuadamente ligado ao uso de descarte de embalagens. Temos 
um serviço de aprendizagem rural chamado SENAR e passamos a 
dar um treinamento sobre aplicação de agrotóxicos no Jaíba. Uma 
pessoa da primeira turma a fazer o curso conosco disse ao nosso 
instrutor: "Gente, estou fazendo isso errado há 20 anos. Só agora vim 
a aprender''. O Brasil tem o hábito de deixar o erro se implantar para 
depois punir ou assustar. Vamos pagar caro, e durante um longo 
tempo, pelo nível de escolaridade que o poder público tem 
proporcionado ao povo brasileiro. 

A falta de educação básica no Brasil dificulta às pessoas a 
compreensão das inovações do mundo. Ficam esperando um ato 
impositivo, e isso não é desejável. Está sendo necessário, mas não é 
desejável. A percepção do que está além delas mesmas é muito difíci l 
para as pessoas despreparadas. Esse é o ponto de estrangulamento 
das mudanças brasileiras: preparação das pessoas, educação. 

Peço licença aos dois expositores anteriores para dizer que também 
tenho desconfiança quanto à CPMF da água. Também tenho 
desconfiança quanto à prioridade. Pode ser que não venha a 
acontecer, mas tenho desconfiança porque o passado nos leva a isso. 
Também temos tido uma participação constante nos conselhos de 
meio ambiente, não só no COPAM, mas no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, no IEF e nos comitês de bacias. Temos 
participado de todas as ações, não para impor, mas pelo desejo de 
discutir os assuntos e de criar uma solução comum. Estamos 
lançando o ''folder'' de uma campanha contra incêndios florestais: 
"Evite Queimadas". O título desse projeto é "Nosso Ambiente". O 
ambiente sobre o qual estamos tratando não é somente o rural , nem 
apenas o das cidades, mas o ambiente de todos. Esta fotografia 
mostra, em primeiro plano, a paisagem de uma região que está 
sofrendo o efeito da queimada e, ao fundo, aquela que não teria 
sofrido. É um investimento da Federação da Agricultura, do setor 
privado rural , educando a pessoa para melhor tratar o meio ambiente. 

O outro projeto sobre o qual estamos tratando, de novo ligado à 
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educação, denomina-se ''Semeando". O que é esse projeto? 
Estamos dando instruções às escolas, para orientar crianças de 6 a 
11 anos sobre o valor do meio ambiente para suas vidas. Achamos 
que a criança vai conversar sobre o assunto em casa e levar um 
instrumento de educação para sua família. 

Ano passado, trabalhamos com 50 mil estudantes, treinamos dois 
mil professores para esse fim e, este ano, vamos atingir 150 mil 
escolares, capacitando 6 mil professores. Vamos passar, no próximo 
ano, para 300 mil crianças, até dar toda a cobertura a essa idade, 
visando informar sobre o meio ambiente. Este ano. nosso conteúdo 
são água e solo; no próximo ano, solo e florestas . Queremos levar 
educação básica para a criança, para que, quando esta se tornar 
adulta, não seja preciso reeducá-la, como estamos fazendo no 
SENAR, em que pessoas que aplicam agrotóxicos precisam anotar as 
dosagens e não sabem ler. O SENAR destinou 1 O% da sua verba 
para educação de adultos, o que os Estados já deveriam ter feito; em 
vez de olhar para a frente, temos de parar e olhar para trás. 

O projeto Semeando visa criar um futuro em que o conhecimento 
seja a base, haja oportunidade para todos e não seja direito de 
poucos. Queremos, ao final dessa caminhada, chegar a um ponto em 
que o adolescente tenha opinião formada sobre meio ambiente. 

FHIDRO é um fundo para financiar programa de melhoria de 
recursos hídricos. Tenho a impressão de que em Minas Gerais todos 
o conhecem. Talvez nunca o tenham visto. Seu órgão gestor é o 
BDMG. Fonte dos recursos: dotações orçamentárias, portanto, 
previstas em orçamento; 10% da verba do PROSAM, ou seja, de toda 
verba para esse programa de saneamento, é destinado 1 0% para a 
formação desse fundo; 45% dos "royalties" recebidos pelo Estado 
como compensação de áreas inundadas por hidrelétricas e outras 
concessionárias. Quando uma unidade hidroelétrica inunda uma área, 
ela paga "royalties" ao Estado, então, 45°o desse recurso vem para 
FHIDRO, mais o saldo não aplicado na melhoria dos recursos hídricos 
pelas empresas concessionárias de energia elétrica. Quando a 
empresa faz um projeto de aplicação de recursos para recuperar os 
recursos hídricos, desse total. o que ela não aplicar, 0 ,5% do 
faturamento é repassado para o FHIDRO. 

A previsão de orçamento anual para o FHIDRO é de 
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R$30.000.000,00 estimada a arrecadação em três anos e meio, 
nessa mesma base, R$100.000.000,00. O volume aplicado é zero. 
Observe o modelo de receita da CPMF, zero. Pode estar aplicado, 
mas ninguém sabe, ninguém viu. 

A cobrança pelo uso das águas: é importante dizer que essa 
cobrança não é um fato novo, indesejado, ele é despreparado. Como 
disse a Ora. Cristina, a pessoa que lava o passeio está pagando, pela 
água que usa, só que não percebe, não tem consciência de que está 
pagando, não tem percepção de quanto isso custa. Aquela água está 
passando pelo hidrômetro de sua casa. Porque está pago, pode-se 
desperdiçar? É outro conceito; não é só pagar e desperdiçar; é 
necessário ter-se consciência do valor da água; é preciso preservá-la 
conscientemente, e não apenas por determinação. 

Base que irá representar a autonomia decisória e financeira dos 
comitês: essa é uma questão fundamental. A direção paritária 
desigual é um termo que foi criado na administração participativa 
brasileira. É paritária, 2/3 de um jeito e 1/3 do outro. 

Definição da operacionalização da cobrança: o comitê deverá ser 
coletor e gestor dos recursos oriundos da própria bacia. Parece que 
um dos expositores lembrou que há uma estrutura fiscal que obriga a 
que esses recursos sejam arrecadados pela União e, depois, voltem 
para a bacia. Não sei se nesse caso vai ser melhor, mas os casos que 
pude ver mais de perto, como, por exemplo, o da merenda escolar -
recurso de emergência da seca: saíam 100 unidades daqui, 
chegavam 37 lá. Ora, quero aplicar 1 00% com quem está vivendo o 
problema. Quem está envolvido com a demanda é que deve ser o 
gestor do recurso. 

Cobrança: o acordo motivado e negociado entre os envolvidos. 
Existem pessoas, na área administrativa que pensam que sabem tudo 
e só fazem imposições. Não gostam de conversar. 

Na área rural , no circuito de irrigação, em que há aplicação 
acentuada de defensivos, isso pode não ser verdade. Mas o que vejo 
na área pecuária é poluição bárbara, oriunda de dejetos das cidades 
que estão às margens dos rios. Por que emancipam-se municípios 
sem ter, antes, um projeto de esgoto sanitário? Deixa-se poluir à 
vontade, depois mata-se o resto . 

É preciso prever. É preciso usar a inteligênc ia para estudar esses 
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problemas. Não podemos apenas punir. É preciso preparar as 
pessoas. Não é possível fazerem-se mudanças na comunidade sem 
que esta participe do projeto de mudanças. Temos de ter tolerância 
com o despreparo que o poder público legou ao povo brasileiro. 
Temos de ter amor e paciência e preparar as pessoas para 
conviverem com os novos tempos. Não dá para impor. Te mos de 
conquistá-las para se envolverem nos projetos de mudança. Caso 
contrário. não mudam, e têm lugar a criminalidade, a ação judicial, a 
demanda. Temos de conquistar o futuro , construí-lo para todos, e não 
permanecer no que nos é imposto por alguns. 

Antes da cobrança: consolidação dos comitês. Há pressa horrorosa 
de se iniciar as cobranças, antes mesmo de existirem os comitês; 
"capacitação dos membros.". Quem são os futuros membros do 
comitê? Qual o conteúdo programático para educar as pessoas como 
lideranças regionais? ; "identificação dos problemas de cada bacia, 
soluções e custos; estabelecimento de critérios claros de cobrança e 
aplicação dos recursos". A regra do condomínio é fazer orçamento de 
despesas em função do que se precisa gastar e, só então. cobrar. 
Não se deve cobrar e , depois, ver onde se vai gastar; "acesso dos 
comitês aos recursos da FHIDRO." Esse negócio está fechado. 
Alguém falou que a lei não abriu a janela para usar. Ora, que janela 
bruta essa, não?; "a cobrança não pode ser instrumento de punição". 
Demora-se a educar e a preparar as pessoas, mas, quando se vê que 
a coisa está desesperada, mata-se, cobra-se. É preciso ter tolerância 
com o homem, com a criança, com o jovem, educá-los e prepará-los. 

Como se preparam as pessoas? Primeiramente, ao conversar, é 
preciso demonstrar que se sabe o que se está falando. Segundo, é 
preciso se expor quando fala. Não dá para conversar de um jeito e ter 
a aparência de outro. Terceiro, é preciso conquistar a confiança 
daquele com quem se conversa, e essa confiança adquire-se 
demonstrando conhecimento. Não dá para fazer advinhações e 
sacações. É preciso inspirar confiança no interlocutor. Aqui está o 
grande problema atual: impõe-se, sem se preparar o parceiro. 

Vem aí outro fato curioso. Quando da assinatura do Protocolo de 
Kyoto, os Estados Unidos da América, país modesto, que polui pouco 
no mundo, não quiseram assinar. Por quê? Porque é o que mais polui ; 
não no campo, mas nas cidades. A poluição que causa é a industrial. 
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Onde se localizam as nascentes, os riachos, os rios , os lagos, os 
morros e as montanhas? No campo. Da mesma forma que os médicos 
sãos guardiães da saúde e os advogados, da lei, os produtores rurais 
são os do campo. Se há médicos e advogados que fazem coisas 
erradas, vamos censurá-los e puni-los, assim como devemos punir os 
produtores que fazem coisas erradas; jamais devemos, entretanto, 
estabelecer regra geral de que o campo paga pelo erro da cultura da 
sociedade brasileira. Somos os guardiães do campo. É no campo que 
se concretiza o ciclo hidrológico de que tratamos. Há uns sonhadores 
que ficam esperando que a nuvem formada no mar seja trazida pelo 
vento. Tomara que o vento sopre certo. Somos interventores no ciclo 
climatológico que nos interessa. Precisamos aprender urgentemente a 
usar a agricultura, a fazer o "terraçamento", a proteger os mananciais 
e a preservar as matas ciliares. O produtor rural identifica-se como 
verdadeiro produtor de águas em benefício da sociedade. Não me 
refiro ao produtor detentor de um produto comercial. É lá que está a 
água. Se não estivermos preparados para guardá-la, seremos 
péssimos guardiães desse bem fantástico . Ao contrário , o produtor 
rural é naturalmente um guardião da natureza. 

Como anda a cobrança da água? Quando o Estado do Paraná 
introduziu seu processo de cobrança, isentou o produtor rural. No 
Estado de São Paulo, um projeto de lei em curso prevê carência de 
quatro anos. O Comitê de Bacias do Paraíba do Sul isentou o produtor 
rural. E Minas Gerais? Como anda? Queremos participar da conversa. 

Propomos educar, educar, educar. Depois, estimular com confiança, 
sendo solidário; planejar, agir, sair da inércia, motivar. E, se 
necessário for, cobrar. Mas, se cobrarmos por cobrar, para punir, 
certamente estaremos na contramão da história. 

Se a COPASA me cobra apenas por captar a água e entregá-la em 
meu domicílio, gostaria que pagasse outorga na captação e 
incorporasse o preço da outorga na minha venda. É uma prestadora 
de serviço pronto, não uma prestadora de serviço intermediário. Acho 
que isso é discutível. Há muito o que conversar. Porém, corre-se o 
risco de uma determinação sem entendimento entre as partes 
envolvidas, o que certamente gerará um ambiente desagradável, que 
não será útil ao Brasil, muito menos a Minas Gerais. E jamais será útil 
ao coração dos homens de bem deste País. Muito obrigado. 



Esclarecimentos sobre os Debates 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Presidência 

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas 
aos expositores, por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Para que possamos agilizar, solicitamos aos participantes que fizerem 
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, 
dispensada a formalidade de saudações pessoais. Cada participante 
disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Osmar - Agradeço a oportunidade. Quero mostrar pequena 

ação do GD-8 para que sejam estimuladas outras em comitês. 
Este é um mapa do GD-8, ao qual associamos 500 imagens de 

satélites, captadas no "site" da EMBRAPA. O "mouse" não está 
disponível. então, não podemos mostrar um por um. 

Todas as pessoas do GD-8 têm acesso à informação de como está 
sendo a ocupação urbana na região. Podemos ver as nascentes, as 
matas, as matas ciliares, as de topo. Assim, é possível um 
planejamento mais adequado. 

O Dr. Gilman falou muito da importância da educação. que sabemos 
estar atrelada à informação, e estamos divulgando esse CD 
gratuitamente em toda a região do GD-8. 

Com isso, as escolas poderão mostrar as imagens, permitindo que 
cada um analise os fatores e chegue a conclusões interessantes. Isso 
é o que queremos, e é por esta razão que está sendo feito ali: para 
despertar na comunidade local o interesse pela ocupação sustentável 
da região e desenvolver uma consciência ambiental. E uma forma 
simples de se fazer isso é por meio da manipulação da imagem. 
Verificando as imagens, vendo, por exemplo, a ocupação urbana de 
Uberaba, Uberlândia, Sacramento, da nascente de Uberaba e, 
descendo um pouco mais, vendo o rio Grande, o bico do rio Grande e 
outras regiões, posso começar a comparar. Vendo a quantidade de 
pivôs centrais que há na região, comparo e tiro conclusões sobre a 
ocupação urbana na região. E apostamos que isso vai desenvolver 
uma consciência ambiental em todos. E nosso objetivo foi exatamente 
esse, além de facilitar o estudo e tornar os dados rapidamente 
disponíveis para qualquer pessoa, por meio desse CO, que contém 
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mais de 500 imagens - há que se dizer que essas imagens foram 
captadas na EMBRAPA e que, portanto, não são novidade; mas a 
novidade é que estão agora disponíveis em um CO, de modo que 
qualquer pessoa pode acessá-las de seu computador. 

Para dar um exemplo, se clicarmos com o "mouse" na parte de cima, 
poderemos abrir dados relativos ao Triângulo. Podemos ver ali 
qualquer região do Triângulo. Se a pessoa clica em cima do sinal "+", 
aumenta-se a imagem. No computador, pode-se transpor essa 
imagem para um disquete, inseri-la em um trabalho de escola, copiá-
la, etc. Com isso, cremos que haverá divulgação e maior 
conhecimento da região. Muito obrigado pela atenção. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Dr. Jair Sarmento, tratamos de 
instrumentos de gestão e estamos em um contexto social de boa-
vontade por parte de todos os segmentos para participar e consolidar 
os Sistemas Estaduais e Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Precisamos voltar a dar credibilidade à administração 
pública, e este momento é muito rico para se efetivarem ações na 
direção da consolidação do sistema. 

Alguns dos principais papéis da ANA, conforme o senhor mesmo 
disse, são: traçar normas gerais e trabalhar na integração e 
articulação, nos sistemas estaduais mais avançados, com seus 
órgãos gestores, como o IGAM, e os Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos. E um dos principais instrumentos de gestão é o 
sistema de informação geográfica. Portanto, achamos que é o 
momento oportuno para se fazer avançar em abrangência a outorga e, 
principalmente, para se fazer o cadastramento dos usuários, o que vai 
permitir que se faça o balanço hídrico, comparando-se a demanda 
social por água dos diversos setores e a disponibilidade hídrica que a 
natureza oferece, e que, assim , se formulem investimentos, planos, 
etc. 

Bem, a ANA está trabalhando com esse objetivo? Está sugerindo 
normas gerais e ambientes tecnológicos para sistemas de suporte de 
decisões. Interessa-nos principalmente a questão dos recursos. 

Como o senhor vê a participação do Estado e da União nesse 
contexto de financiamento? 

Somente em Minas, a CEMIG está fornecendo R$8.000.000,00 
anuais para a ANA. Dou uma sugestão: que esse dinheiro seja 
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aplicado nas bacias onde se está gerando energia elétrica. Como o 
senhor vê isso? Dá para usar esse recurso? 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Agradeço ao companheiro Mauro da 
Costa Vai. Permita-me fazer uma consideração. 

Gostaria, inicialmente, de fazer um registro. Sabemos que o 
financiamento da gestão dos recursos hídricos não está apoiado 
apenas na cobrança pelo uso das águas, que é o nosso grande 
instrumento e, conforme disse muito bem o Dr. Gilman, não será, em 
hipótese alguma, decorrente de uma decisão impositiva. 

Estamos todos conscientes de que a cobrança será progressiva, de 
acordo com as características de cada bacia. A lei é muito clara 
quando diz que os mecanismos e valores relativos à cobrança serão 
propostos pelos próprios usuários - que são os mais variados, 
governamentais e não governamentais, representados no comitê da 
bacia - e aprovados pelo respectivo conselho, seja o nacional ou o 
estadual. Portanto, esse será forçosamente um processo negociado. 

O registro que quero fazer dará uma colaboração ao debate e uma 
informação que, certamente, é motivo de regozijo para nós todos. 
Refiro-me à exposição do Dr. Luciano, do Ministério Público, da Ora. 
Cristina Yuan e do Dr. Gilman, quando se referiram ao art. 22 da Lei 
n° 9.433, à aplicação dos recursos gerados pela cobrança. A 
informação é a seguinte: conforme disse a Cristina, está em 
tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 1.616, que deve 
ser conhecido de todos. Esse projeto é extremamente importante 
porque, uma vez convertido em lei, tende a se tornar um instrumento 
legal do mesmo porte da Lei n° 9.433, da Lei n° 9.984 e até da Lei no 
6.938, a Lei do Meio Ambiente. Ele é um grande instrumento legal 
específico para águas e está em discussão avançada no Congresso 
Nacional. O relator é o Deputado Fernando Gabeira, como foi dito. O 
Dr. Gérson Kelman, em nome da ANA e do Governo Federal , sugeriu 
ao Deputado Gabeira um dispositivo novo para o art. 22, que foi 
acatado. Esse dispositivo já está assimilado no seu substitutivo e 
determina que os recursos arrecadados serão aplicados 
exclusivamente na bacia onde forem gerados. Essa é uma etapa nova 
que estamos vivendo no processo. A Mesa deu grande apoio a esse 
debate, que, sem dúvida alguma, é um elemento novo e alvissareiro 
para o nosso trabalho na gestão das águas. 
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Para responder especificamente ao Dr. Mauro, Presidente do 

Foro de Comitês de Minas Gerais, não apenas do Comitê do 
Paraopeba, destaco dois aspectos na sua questão. Um, relativo a 
normas. No "site" da ANA, os senhores podem observar a intensa 
atividade, em termos de aplicação de recursos , no grande programa 
de despoluição de bacias hidrográficas, financiado por recursos de 
toda ordem, recebidos pela ANA, inclusive orçamento proveniente das 
receitas decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que 
já se efetua no âmbito do setor elétrico. Esses recursos são a principal 
fonte para manutenção, expansão e operação da Rede Nacional 
Hidrometeorológica, que constitui a base do nosso sistema de 
informações, e são aplicados na organização de sistemas de suporte 
à decisão e em sistemas de informação geográfica, que cobrem ampla 
área do País. Portanto, a aplicação desses recursos, rigorosamente 
por bacia hidrográfica, foi uma das primeiras medidas adotadas pela 
ANA, para que fosse respeitado o princípio do retorno de recursos 
arrecadados às bacias. Estamos, com os comitês, usuários ou atores 
envolvidos no processo, dispostos a discutir a forma como esses 
recursos são aplicados anualmente, o que consta em balanços 
permanentemente atualizados na Internet. 

Quanto às normas, trabalhamos junto com a Ora. Cristina, a Ora. 
Patrícia Boson, pessoa de grande destaque nos trabalhos das 
câmaras técnicas, e outros técnicos. A ANA é uma das agências 
reguladoras do Governo Federal , mas divide suas responsabilidades, 
em termos normativos, com um órgão de extrema representatividade 
e de elevado nível: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A ANA 
leva sua contribuição, através das Câmaras Técnicas do Conselho, ao 
processo de elaboração de normas. Não é privilégio apenas da ANA o 
processo de regulamentação. De acordo com a lei , as normas que 
dizem respeito a critérios gerais são privilégio do Conselho Nacional, e 
as de caráter estritamente técnico são obrigação da ANA. 

O Sr. Vinícius Perdigão - Pergunto ao Dr. Jair Sarmento como ficará 
a relação do comitê nacional com os estaduais. Serão criadas duas 
agências, uma para cada comitê? Como se dará a cobrança? Os 
usuários terão de pagar aos dois comitês? 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Estamos discutindo intensamente a 
revisão da Resolução no 5, do Conselho Nacional de Recursos 

------------------------------
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Hídricos, que trata de comitês. Ontem tivemos reuniões de 
subgrupos e teremos novo ciclo de reuniões nos dias 17, 18 e 19 de 
julho para fechar a revisão da Resolução no 5, que será amplamente 
renovada. 

Um dos temas mais fundamentais é esse apresentado pelo colega, 
daí o agradecimento pela pergunta. A Ora. Cristina foi feliz ao dizer 
que estamos enfrentando o problema da dominialidade. A questão se 
expressa de maneira mais clara na relação entre o comitê nacional e 
os comitês estaduais. 

A lei tem alguns princípios fundamentais que, conforme alguns 
oradores disseram. já foram comprovados internacionalmente. Um 
desses princípios fundamentais é o da gestão por bacia hidrográfica. 
Ora, é fundamental que exista essa coerência, essa unidade da bacia, 
sobretudo essa solidariedade no âmbito da bacia. 

Sabemos que toda ação. toda intervenção humana ou das 
atividades econômicas, no âmbito de uma bacia, afeta todos os 
usuários desta, de uma maneira ou de outra. Daí a necessidade 
fundamental da solidariedade. 

Não tenho dúvida de que os comitês estaduais e os comitês 
nacionais, com as regras estabelecidas e as que estão em via de 
serem estabelecidas, trabalharão juntos para preservar esse espírito 
fundamental da lei, que é o da unidade da bacia, da solidariedade no 
âmbito da bacia. Há também o princípio do respeito às decisões que 
emanam de baixo para cima, ou seja, o princípio fundamental da 
descentralização que se faz no âmbito mais próximo da população e 
mais próximo de onde se fazem as intervenções. Em outra pergunta, 
poderemos aprofundar essa resposta. 

O Sr. Frederico Pecorelli - Cordiais saudações a todos. O Grupo de 
Pesquisas em Direito Educacional possui a missão de contribuir na 
difusão do direito educacional para cidadãos do Brasil, em especial os 
cidadãos de Minas Gerais. 

Este seminário, muito bem organizado pela Assessoria de Projetos 
Institucionais, tem missão importantíssima. Quando se fala de águas 
de Minas, é o processo de educação ambiental. 

Temos uma pesquisa que está sendo apresentada em Goiânia, na 
SBPC, chamada "Direito Educacional, o Direito à Educação Ambiental 
na Educação Básica", como direito educacional. 
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Considerando a importância da educação ambiental , seja na 

Constituição republicana, seja na Constituição mineira, o Decreto no 
4.281, que regulamentou a Lei no 9.795, sobre a inclusão da educação 
ambiental nos sistemas formais e informais de educação, o GEPEDE 
pergunta: "quais propostas eficazes e eficientes norteiam as propostas 
de educação, principalmente da FAEMG, que é uma instituição 
importante?". 

E também colocamos à disposição moção de apoio à educação 
ambiental como direito educacional da criança, do adolescente, do 
adulto e do idoso e como eixo norteador de qualquer intervenção 
estatal e não governamental nas águas de Minas. Obrigado. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Pediria licença para cumprimentar o 
nosso guru Paulo Romano, grande ambientalista de gestão de 
recursos hídricos no Brasil. Expus alguns pontos em que a FAEMG 
atua na parte de educação ambiental e devo dizer que o Projeto 
Semeando recebeu do Ministério do Meio Ambiente a classificação 
como componente da educação ambiental no País. No caminhar 
desse processo, os estudantes são desafiados a preparar redação 
sobre o que aprenderam do conteúdo e são premiados por ela. 
Também as professoras dos premiados recebem prêmios, concedidos 
por nós, da iniciativa privada. Em seguida, a melhor experiência 
pedagógica também é premiada. 

O que estamos tentando fazer é conduzir o conhecimento, à medida 
que a pessoa aprende o que é obrigatório na grade curricular. 
Estamos agregando, com estímulos externos, a busca do 
conhecimento. Em minha percepção, não há como obrigar a pessoa a 
aprender. Tem de convencê-la de que é importante aprender, mesmo 
sobre meio ambiente. 

O Sr. Luciano Badini -Temos no País, desde 1999, a Lei no 9.795, 
que dispõe sobre educação ambiental, hoje incluída na grade 
curricular não como disciplina específica, mas como parte de outros 
ramos do ensino fundamental. A grande dificuldade é tornar eficaz 
esse ensino do direito ambiental no País. Se tivéssemos cadeira 
específica, teríamos maior facilidade de fiscalização do cumprimento 
desse dispositivo legal. Mas, a rigor, como é diluída em outras 
disciplinas, há grande dificuldade de se obter fiscalização , orientação 
e colocação adequadas. 
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O Ministério Público de Minas aplicará recursos na área de 

educação ambiental. Estamos fazendo análise de como se revelaria 
mais eficaz a aplicação dessas verbas. Em toda a bacia do São 
Francisco, teremos a implementação do projeto. Estamos em fase de 
estudos e contamos com sugestões e com a colaboração da entidade. 

A Sra. Maria Aparecida Vargas - Sou Secretária Executiva do 
Comitê Pomba Muriaé. Dr. Gilman, em sua exposição, disse que o 
Paraíba do Sul já isentou os agricultores de cobrança. Sou membro do 
Paraíba do Sul, representando o consórcio do rio Muriaé na bacia e 
digo que ainda não houve isenção. Até então temos definido a 
metodologia de cobrança para o setor de indústria e saneamento e 
estamos com um grupo de trabalho para apresentar propostas dos 
outros usos. Saliento que a FAEMG é membro do comitê, e 
queríamos que passasse a participar. Estamos precisando de 
representante da agricultura nesse grupo de trabalho. Já pedimos isso 
ao Estado do Rio, não foi pedido ainda a Minas. Para sabermos que o 
setor foi de fato representado e que a discussão ocorreu, seria 
interessante que a FAEMG estivesse atuando, mas não vem 
participando do comitê. 

A Sra. Maria Aparecida Vargas - O representante, se não me 
engano, é de Leopoldina, da FAEMG. Dr. Jair, dileto amigo de 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, foi esquecimento ou essa é 
posição da ANA, pois me senti muito incomodada quando citou os 
cinco comitês nacionais? O Comitê do Pomba-Muriaé foi o primeiro a 
ser aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tendo o 
seu decreto de instituição assinado pelo Presidente juntamente com o 
do São Francisco. 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Quando disse que talvez estivesse 
cometendo injustiça em não citar todos aqueles que militam no âmbito 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, uma das pessoas 
injustiçadas foi justamente a Ora. Aparecida, mas há outras, 
certamente. De maneira alguma o Pomba-Muriaé é deixado pela ANA. 
Como faz parte do grande Comitê do Paraíba do Sul e é nossa 
responsabilidade, sobretudo, prover ... Chamei o Paraíba do Sul de a 
nossa locomotiva nacional, quer dizer, é um comitê que está mais à 
frente. Tudo que diz respeito ao Paraíba do Sul diz respeito também 
ao Pomba-Muriaé. Aparecida milita nos dois comitês, conforme acaba 
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de dizer. Poderia, naturalmente, citar outros comitês ditos nacionais 
ou chamados por alguns de federais , em sub-bacias. Procurei 
destacar, sobretudo, para não ser extenso demais, os grandes 
comitês, em termos de extensão geográfica da cobertura. Agora, é 
claro que tudo que foi dito sobre o Paraíba do Sul vale para o Pomba-
Muriaé, como componente do primeiro. É prioridade nossa, e 
estamos, como é testemunha, agindo de maneira intensa. Poderia 
dizer que este momento, particularmente, é de intensa mobilização na 
bacia. Cristina, Patrícia e outros membros desta sala são testemunhas 
de que estamos fazendo a regularização dos usos para fins de 
outorga na bacia. Esse é um trabalho precedido pelo cadastramento, 
que tende a ter eficácia muito grande porque é feito nos moldes do 
Imposto de Renda, credenciamento declaratório que permitirá renovar, 
em curto prazo, todas as outorgas do Paraíba do Sul. Como sabem, 
há uma série de outras medidas que estão em curso nessa bacia. 
Portanto, isso vale tanto para o Paraíba do Sul como, 
destacadamente, para o Pomba-Muriaé. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Obrigado pela intervenção. O 
representante da bacia será substituído hoje. Tem que funcionar. O 
problema da isenção talvez seja um sonho nosso. Como tratou de 
tarifar determinados segmentos, o representante rural achou - por não 
terem tarifado o meio rural - que estava isento. Não aumentarei o meu 
otimismo, tratarei de administrar essa ... 

A Sra. Maria Aparecida Vargas - Minha intenção não foi destituir o 
representante. Chamaram-me de dedo-duro aqui. Muito pelo contrário, 
talvez possa trazer muitas contribuições. A minha cobrança foi na 
FAEMG. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Isso é problema doméstico. Sou 
coerente. Quando falo que deve ser claro, deve ser em qualquer hora. 
Não tem que se escolher momento. Muito obrigado. 

A Sra. Presidente - O CIBAPAR convida para o encontro regional 
em preparação à formação do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, 
no dia 5 de julho, às 13 horas, no auditório da EMBRAPA, em Sete 
Lagoas, e no dia 12 de julho, também às 13 horas, na sede da 
Romaria, em Congonhas. Mais informações pelo telefone 3248-3469. 

O Sr. Amantino Onésimo de Freitas - Antes, gostaria de fazer uma 
intervenção e deixar minha opinião, como técnico da área e 
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colaborador, pois a questão da água é uma das minhas paixões. 
Fiquei muito feliz, ao ouvir a exposição do representante da FAEMG, 
porque ontem tivemos uma discussão muito rica sobre para onde 
seriam dirigidos os recursos, quem ficaria com o dinheiro, quanto se 
pagaria pelo uso da água. Fiquei preocupado porque ninguém estava 
preocupado com a questão da racionalização. Se não tivermos 
racionalização, como teremos água em quantidade para vender? Em 
primeiro lugar, concordo com o Dr. Gilman. Temos de nos preocupar 
com a preservação e o aumento da oferta de água. É claro que sou 
favorável à outorga e à cobrança, mas temos de investir, em primeiro 
lugar. na conscientização ambiental. Por isso, propusemos, em nossa 
região, que parte dos recursos arrecadados sejam destinados à 
educação ambiental, por entender que é aí que começa a discussão 
da água, em termos de quantidade e qualidade. 

Concordei com o que disse o Dr. Gilman, mas discordo da posição 
do representante do Ministério Público. Acho até que, na sua 
exposição. não quis dizer o que disse. Gostaria que ele se corrigisse. 
quando perguntou "se adianta o pequeno município tratar seu lixo e 
esgoto, investir em saneamento ambiental , se a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte não o trata". Discordo disso, porque temos de 
trabalhar com os pés no chão. Sou dessa linha. No Brasil, há uma 
gama de quase 5 mil pequenos municípios. Em Minas, temos 30 ou 
40 municípios de grande porte. Do ponto de vista técnico, isso fica 
interessante, ou seja, um pequeno município está dando uma 
pequena contribuição de carga orgânica. Pelo número grande de 
pequenos municípios, isso vai se tornar uma coisa grande, uma 
grande contribuição. Caímos naquela história do beija-flor. Ele não 
apagaria o incêndio sozinho, mas deu sua pequena contribuição. Se 
muitos dessem sua contribuição, resolveríamos o problema. E muito 
arriscado dizer isso, senhor representante do Ministério Púbico, 
porque os pequenos municípios já têm muitas dificuldades e , se 
começarmos a falar que não adianta investirem em saneamento, 
corremos grande risco. 

Para finalizar, minha pergunta é dirigida ao representante do 
Ministério Público: tenho um preocupação muito grande porque, de 
repente , estaremos criando outra CPMF. Não conheço o teor da Lei n° 
9.433, que dispõe sobre a outorga e a cobrança. Perguntaria se há um 
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parâmetro que diga que esses custos pela utilização da água não 
serão repassados aos brasileiros consumidores, desde as 
concessionárias de abastecimento até as grande siderurgias. Acho 
que a representante da IBS poderia ter contribuído muito mais do que 
contribuiu se dissesse um pouco sobre o que a siderurgia brasileira 
pode fazer para ajudar, porque deixaram um grande passivo 
ambiental no País, se há alguma coisa prevista que assegure que 
esses custos pelo uso da água não nos serão repassados. De 
repente , vamos cair no mesmo caso do apagão. O Governo Federal 
conclamou o povo brasileiro a economizar energia num momento 
difícil. Logo a seguir, tivemos a infeliz publicação da criação de uma 
taxa do seguro-apagão. O jornalista Boris Casoy perguntou ao 
Ministro Pedro Parente: "Ministro, vamos pagar por ter economizado 
energia?". Ele disse: ''Tem que ser assim, porque foi um decreto. O 
Governo baixou um decreto, e as geradoras estão nos cobrando, 
porque seu faturamento caiu" . 

Então, é meio complicado. Cobrar é muito bom. Mas quem vai pagar 
por isso? Tenho minhas dúvidas se as siderúrgicas e concessionárias 
de abastecimento de água não vão repassar esse custo a nós em 
suas planilhas. 

O Sr. Luciano Badini - As perguntas são muito boas. Sobre a 
questão do tratamento de esgoto, o que pretendi esclarecer foi que 
temos ouvido e participado de diversas reuniões e temos informações 
de que os recursos são limitados ao tratamento de esgoto em todos 
os municípios mineiros. Se assim não fosse, acredito que teríamos 
esse serviço padronizado em todos os municípios de nosso Estado. O 
que ocorre é que, neste momento inicial e crucial , temos que priorizar 
a aplicação desses recursos. A região de Montes Claros, por exemplo, 
responde por 70% do problema de esgotamento sanitário do Norte de 
Minas. Se resolvermos a questão do esgotamento sanitário de Montes 
Claros prioritariamente - que, segundo informações da COPASA, já 
está em andamento -, teremos 70% do problema dessa região 
resolvidos. Então, o que eu quis dizer foi que se trata de priorizar 
determinadas obras, e não que os pequenos municípios não devem 
ter um tratamento semelhante. Gostaríamos que todos tivessem 100% 
do tratamento de esgoto no Estado de Minas Gerais. Mas vamos 
chegar lá. 
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Em relação ao repasse desses custos, temos participado de 

diversas reuniões sobre o assunto, e, em princípio, não há intenção, 
por parte das empresas, de efetuar esse repasse. Participamos de 
uma longa reunião na COPASA na semana retrasada, e nos disseram 
que não havia essa pretensão. Especificamente em relação à 
COPASA, a tarifa mínima está intocada há quatro ou cinco anos, e, 
com o aumento desses preços, haveria uma redução do consumo. 
Então, pelo que me consta, existe a possibilidade de esses custos 
serem absorvidos pelas empresas. São as informações que temos. 

A Sra. Maria Cristina Yuan - Quero apenas esclarecer ao 
representante da Prefeitura de lpatinga que realmente gostaria de ter 
tido oportunidade de enfocar um pouco mais as ações que o setor 
industrial - particularmente o siderúrgico - tem realizado na área de 
gestão de recursos hídricos. Mas, infelizmente, esse não era o foco do 
painel. No entanto, se a Assembléia Legislativa organizar um evento 
com esse tema, ou mesmo o Município de lpatinga nos convidar, terei 
o maior prazer em participar e colaborar. 

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Passamos a palavra ao Sr. Jair 
Afonso Teixeira de Carvalho, da Secretaria Municipal de Agricultura 
de Pedro Leopoldo. 

O Sr. Jair Afonso Teixeira de Carvalho - Vou direto ao assunto. Os 
comitês locais e municipais necessitam de grande apoio e da 
transparência de um grupo chamado CODEMA, que atualmente é 
paritário na maioria, isto é, não tem força como o Conselho Municipal 
de Educação e o Conselho Municipal de Saúde, que, para receberem 
recursos, têm que estar formados. Por isso, solicito a força da ANA 
para levar ao nosso Ministro do Meio Ambiente, Dr. José Carlos de 
Carvalho, um pedido para que essa lei de formação do CODEMA não 
seja implementada, mas que haja uma lei federal para que o grupo 
tenha força e seja eleito e não indicado pelo Executivo. Quando ele 
toca na ferida, é destituído. 

O Sr. Jair Afonso Teixeira de Carvalho - O Conselho é um grande 
parceiro dos comitês locais. Pergunto se não está na hora de o 
CODEMA ser formado por lei federal, estadual ou municipal, e não 
aconselhado como é pelo SISNAMA. A ANA não deveria agir? 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Se entendi bem, você se refere aos 
conselhos municipais de meio ambiente. Quero esclarecer que a ANA 
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é uma entidade voltada para a gestão dos recursos hídricos e os 
conselhos de desenvolvimento e meio ambiente municipais, ou de 
desenvolvimento ambiental, em nível municipal, são objeto, conforme 
você disse muito bem, do SISNAMA ou da polftica nacional de meio 
ambiente. 

Quando se fala em meio ambiente, fala-se em recursos hídricos, que 
são os mais importantes recursos ambientais. Eu me disponho, 
pessoalmente, a levar seu pedido. Gostaria de ter por escrito sua 
proposta. Acho que o veículo adequado seria o CONAMA, que pode 
regular, normatizar essa matéria. Os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente são parceiros, conforme você disse, importantíssimos, para 
os comitês de bacia. Há grande sinergia, e Minas tem história na 
constituição de conselhos municipais. Acho muito oportuna sua 
ponderação. 

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Pergunta de Paulo Araújo, 
engenheiro- agrônomo: "A outorga ou a cobran9a têm sido o foco 
principal para o IGAM e o Ministério Público? E pelo potencial de 
arrecadação? O Ministério Público enfocou o uso urbano e não 
multidisciplinar. A Dra. Yuan não abordou a responsabilidade social 
das siderúrgicas no enfoque dos condomínios. Por quê?". Não está 
explicitado aqui a quem a pergunta é dirigida. O Ministério Público 
quer se manifestar. 

O Sr. Luciano Badini - Em relação à abordagem, coloco-me à 
disposição de quem fez a pergunta. Inicialmente, até frisei que 
participarei de qualquer seminário em que possamos abordar todas 
essas questões. Lamentavelmente, 20 minutos é muito pouco. Como 
pontos polêmicos foram encaminhados a mim, havia dúvidas sobre a 
questão de outorga e cobrança, e não nos fixamos nesse ponto. Não 
como uma pretensão de entender que os outros pontos não são 
relevantes. Normalmente, temos feito essas palestras pelo Estado e 
têm demorado uma hora e meia, duas horas. Não queria sair daqui 
com o apelido de Fidel Castro, cansando todos os senhores, falando 
até amanhã. Falamos durante 20 minutos, o tempo era restrito, e os 
assuntos ficaram restritos, mas coloco-me à disposição para qualquer 
convite. Estaremos presentes, e, se os senhores suportarem, essa 
palestra abordará todos os pontos e usaremos o tempo de maneira 
mais racional. 
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A Sra. Presidente - Muito obrigada, Dr. Luciano. Temos mais de 

40 perguntas que deveriam ser feitas; infelizmente, o tempo não vai 
permitir que todas sejam apresentadas. Estamos fazendo aqui as que 
foram chegando e não vamos receber nenhuma a mais nem teremos 
condição de responder a todas. Queríamos novamente pedir que 
aquele que venha ao microfone use apenas 1 minuto para sua 
pergunta. Pergunta oral de Nilson Geraldo Fidélis, da EMATER de 
Virginópolis. 

O Sr. Nflson Geraldo Fidélis - Dirijo-me ao Dr. Gilman. De forma 
geral, o que percebi desde ontem é que a maioria dos participantes 
não acreditam que esses recursos voltarão para serem aplicados na 
bacia. Esse e um fator que deveríamos discutir com maior 
profundidade. Outra questão: "como ficariam principalmente os 
agricultores e seus familiares que vivem a jusante das cidades que 
fazem uso das águas e as poluem?". Não tenho medo de que isso 
venha a se transformar em CPMF, mas em "Cobrança Permanente da 
Movimentação das Águas- CPMA". 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Sua pergunta é auto-explicativa. 
Você já viu ex-Prefeito ser punido por um gesto de sua administração? 
Não há cargo mais tranqüilo no Brasil que o de "ex". O "ex" nunca é 
encontrado. 

É preciso haver regras permanentes que proíbam os meios urbanos 
de poluir os cursos de água. Não se deve apenas denunciar que os 
meios rurais estão poluindo. É preciso haver discussão ampla, 
multienvolvente a respeito do assunto, para acabar com essa coisa de 
se ter sempre de escolher o vilão. O meio ambiente e a vida não 
podem ter vilões. mas soluções. 

A Sra. Sílvia Freedman- O Governo Federal enviou ao Congresso, 
no início de 2001 , o Projeto de Lei no 4.147/2001 , com o propósito de 
abrir o capital privado à exploração dos serviços de água e esgoto, 
seguindo a orientação de um estudo feito pelo Banco Mundial, 
intitulado '·Água e Esgoto no Brasil : Uma Avaliação da Regulação". O 
principal objetivo desse documento é o desatamento do nó que o 
Banco Mundial julga ser o poder concedente, de modo a possibilitar a 
privatização do setor de saneamento no Brasil. Outro objetivo é a 
cassação da titularidade municipal dos serviços de saneamento em 
favor de grupos privados que podem vir a atuar de forma predatória e 



21 7 
especulativa em relação aos bens essenciais para a qualidade de 
vida. O projeto visa também a centralizar a ANA e repassar-lhe 
competência para supervisionar o setor de saneamento; em meu 
entendimento, porém, a ANA foi criada para supervisionar o setor 
hidrográfico brasileiro. Como lhe parece minha posição e qual seu 
posicionamento diante da privatização do setor de saneamento no 
Brasil? 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Saneamento no Brasil é um assunto 
complexo. É uma questão crucial para todos. 

O principal fator de poluição no País são as aglomerações urbanas. 
É preciso, sob pena de degradação cada vez mais intensa, fazer o 
saneamento. 

Com o intuito de buscar soluções, o Governo apresentou o Projeto 
de Lei no 4.14 7/2001 , que hoje está superado, porque foi objeto de um 
substitutivo apresentado ao Congresso Nacional pelo Deputado Adolfo 
Marinho, do Ceará, o qual, certamente, não será votado este ano. 

De qualquer forma, a ANA não é uma entidade de gestão de 
saneamento no País. Há outras especificamente voltadas para isso. 
Pelo projeto original , a ANA teria algumas competências relativas ao 
saneamento, mas a discussão foi superada. Estamos colaborando 
para a solução dessa questão no Brasil , porque é fundamental para 
uma boa gestão das águas. 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Não nos parece que, no projeto 
original nem no substitutivo do Deputado Adolfo Marinho, a questão 
da privatização se coloque como prioritária. E, se se coloca, não é 
nosso pensamento. Achamos que, para resolver os problemas de 
saneamento, é fundamental que, além do compromisso do setor 
público, haja a parceria de recursos privados que permitam adequada 
solução dessa questão, sem o que a gestão das águas no País estaria 
comprometida. 

O Sr. Rodrigo Laborne Mattioli - Como está sendo utilizada a 
metáfora do condomínio, todos os condôminos devem contribuir. 
Gostaria de ponderar o que foi dito pelo Dr. Gilman. Na verdade, o 
FHIDRO não tem como órgão gestor o BDMG, e sim a SEMAD. O 
FHIDRO não é destinado apenas a financiamentos reembolsáveis. 
Como diz o art. 1 O, "Ao grupo coordenador, composto pelos membros 
a que se refere o art. 8°, compete: IV - aprovar as solicitações de 
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financiamento a que se refere o art. 4°, "caput" , deste decreto, após 
parecer favorável do BDMG quanto à sua viabilidade econômico-
financeira, atendidas, quando for o caso, as normas de licenciamento 
ambiental para elaboração e implantação dos projetos;". 

Na verdade, não é apenas fundo de financiamento reembolsável. O 
inciso V diz que compete também ao grupo coordenador "aprovar as 
solicitações de financiamento de investimentos a fundo perdido, 
especialmente nas áreas de educação ambiental , desenvolvimento 
institucional, treinamento e reforço da capacidade de planejamento e 
gestão participativa das bacias hidrográficas, mediante a implantação 
e a consolidação dos comitês de bacia mencionados no art. 43 da Lei 
n° 13.199/99". Logo, não é necessário aguardarmos a cobrança e a 
utilização dos 7,5% para custeio. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - O ponto básico da minha discussão 
é que houve receita nem houve aplicação. 

A Sra. Arlete Lúcia da Silva - Existe clamor dos comitês e angústia 
muito grande em saber como e onde buscar os recursos para o 
trabalho de levantamento de dados, cadastramento de usuários e 
outros que darão suporte aos comitês. Até então, temos trabalhado 
muito, principalmente o GD-8, como voluntários. Voluntários não são 
escravos. Precisamos que indiquem o caminho das pedras. 

O Dr. Gilman disse que é preciso educar, estimular. planejar e agir 
antes de cobrar. Mas como? 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - A meu ver, educar é vocação, 
independa de cobrar. Faço apelo aos fazendeiros: por favor, 
proporcionem escola aos seus empregados, não receiem que 
aprendam, porque, sem conhecimento, não há solução. Não podemos 
impor regras a quem não as entende. É preciso preparar a 
comunidade para participar da mudança que irá beneficiá-la. Isso é 
básico, não temos como fugir. Hoje, com as liberdades aumentadas, 
não podemos impor regra sem que a pessoa entenda que é benéfico 
cumpri-la. Isso é fundamental. Cobrar para punir é, absolutamente, 
inaceitável. Tem-se que cobrar como resultado de planejamento, e 
não de vontade punitiva. 

A Sra. Presidente - Pergunta do Vereador Sansão, de Lambari, ao 
Dr. Luciano: ·'Não seria prudente suspender o edital de licitação das 
águas minerais de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá até que 
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se consolidem algumas reivindicações deste seminário?". 

O Sr. Luciano Badini - Fui Promotor em Cambuquira. Essa é 
questão que tem sido discutida em foros próprios. Como deixei aquela 
região há quatro, cinco anos, não posso emitir opinião sem ter, 
efetivamente, conhecimento do que se estaria propondo ou 
argumentando. Temos atuado, exclusivamente, na bacia do São 
Francisco. Tenho opinião própria, mas sem o embasamento 
necessário para resposta adequada. 

O Sr. Paulo Valverde - Trabalho na Companhia de Saneamento de 
Juiz de Fora-CESAMA. No caso de outorga, está relacionada com a 
capacidade hídrica do curso d'água, e compete ao IGAM e à ANA 
conceder outorga em rio de domínio estadual ou federal. Só que, 
geralmente, os usuários são empresas, indústrias, além de atender a 
terras irrigadas. Podemos confirmar a seriedade deste evento e 
queremos saber até que ponto a quantidade, a qualidade, a 
capacidade hídrica e a instalação de usuários, que são a base 
econômica do município, estarão relacionadas com esse horizonte, 
com esse futuro? 

Entendo que, se o curso d'água não tiver capacidade hídrica, não 
poderá se estabelecer novo usuário - isso está condicionado à 
quantidade e , necessariamente à otimização dos recursos de cada 
um. Obrigado. 

A Sra. Edna Costa - Dr. Luciano, achei muito interessante sua fala 
sobre a prioridade do abastecimento público e gostaria que 
comentasse a situação particular de Uberaba. Quando um rio é a 
única fonte de abastecimento da cidade, permanece o uso prioritário 
para o abastecimento público, mesmo que não haja disponibilidade da 
água para sustentar a vida no próprio rio ou para o uso em irrigação? 

O Sr. Luciano Badini - O grande mérito da Lei n° 9.433 foi ter 
delegado aos comitês a atribuição de solucionar essas questões 
locais. Indica o bom-senso que essas decisões sejam tomadas pelos 
comitês, pelas pessoas que deles participam, e que o plano de 
recursos hídricos específico de cada curso d'água, de cada bacia 
hidrográfica ou de seus tributários, possa disciplinar de maneira 
eficiente essa questão. 

Infelizmente, não temos norma geral que valha para todas as bacias 
hidrográficas do País. Então, o grande valor dessa lei reside 
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justamente em delegar às pessoas do local a possibilidade de 
resolver as suas demandas e estabelecer as suas prioridades. Assim , 
essa decisão está nas mãos da senhora e seguramente nas mãos de 
todos aqueles que participarão do amplo debate que se estabelecerá 
sobre o tema. 

A Sra. Célia Maria Brandão Froes - Sobre o questionamento da 
CESAMA. de Juiz de Fora, esclareço que, quando uma 
concessionária solicita a outorga, tem de apresentar a necessidade de 
vazão, de expansão do abastecimento, até o plano final. Mas o caso 
da CESAMA é especial, apesar de a Companhia ... 

O Sr. Paulo Valverde - Desculpe-me, mas conheço o caso dessa 
Companhia. O que quero saber, em especial , é como ficaria o 
gerenciamento daquele curso d'água, envolvendo todos os usuários 
nesse horizonte, que implica até mesmo reserva hídrica para diluição 
de esgoto e outras funções , e o que pode ser realmente outorgado. 
Até que ponto isso afetaria a economia? Digo isso porque tem de 
haver investimento para a otimização do uso da água e para o 
aumento da capacidade hídrica. Ou seja, a pergunta é mais ampla; 
não se restringe à CESAMA. 

A Sra. Célia Maria Brandão Froes - Nosso gerenciamento é por 
bacia hidrográfica. Então, precisamos fazer a gestão levando em 
consideração a possibilidade e a demanda. Nossos dados referem-se 
aos usuários que existem na bacia. À medida que esses usuários vão 
solicitando a outorga - até porque, como já foi dito, não temos o 
cadastro de todos os usuários -, vamos fazendo a partição. Se chegar 
ao ponto de a disponibilidade hídrica já ter sido toda repartida, 
chamamos esses usuários, esses atores, reunimo-nos. e fazemos 
uma repartição. É assim que vão aparecer outros usuários. 

Tenho um bom exemplo, o do rio Espírito Santo. Foi feito esse 
processo. Sentamo-nos à mesa, e houve negociação. Estavam 
presentes a CESAMA, as indústrias e os usuários. É esse o caminho. 

O Sr. Jair Sarmento da Silva - Citaram-se o IGAM e a ANA. Para 
que não saíssemos com sentimento de frustração, porque o número 
de perguntas é elevado, gostaria de registrar dois aspectos. 

No "site" da ANA, estamos disponíveis para responder às questões. 
Queria lembrar também que, neste momento, em Minas Gerais, 
ocorre uma das maiores mobilizações da história do País em relação 
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à gestão das águas. Em grande parte, os recursos disponíveis no 
sistema, que não são insignificantes, estão sendo alocados nesse 
processo de mobilização. Refiro-me às dezenas de reuniões que 
estão ocorrendo em Minas Gerais e em outros Estados das bacias do 
São Francisco, do rio Doce e do próprio Paraíba do Sul. No São 
Francisco, estamos planejando, para implantação imediata, um 
processo semelhante ao do Paraíba do Sul , que consiste na 
regularização de todas as outorgas a que se referiu. 

Tem razão: o comitê é o grande árbitro, não apenas da 
disponibilidade de água hoje, como também a disponibilidade no 
futuro. Por isso a lei diz que se devem estabelecer as prioridades 
quanto à outorga. E Minas foi além. As outorgas são aprovadas pelos 
comitês, de acordo com a lei mineira; portanto, precisamos de um 
sistema coerente e unificado de outorga entre o órgão federal e os 
estaduais. Estamos caminhando para isso. Há até dispositivos que 
levam a esse sistema unificado e coerente no próprio Projeto de Lei no 
1.616. 

Fica aqui a conclamação para que todos acompanhem tanto quanto 
possível, em suas cidades, os processos de constituição dos grandes 
comitês do São Francisco e do Doce, o que representa bem mais que 
a metade do Estado, num processo que deve finalizar nas próximas 
semanas. 

Encerramento 
A Sra. Presidente - A Presidência agradece a presença dos 

senhores expositores e dos participantes e encerra a reunião , 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, bem como para a reunião 
especial na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião . 

ATA DA 193a REUNIÃO ESPECIAL, EM 3/7/2002 
Presidência dos Deputados Ivo José e Edson Rezende 
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Arlen Santiago - Bené Guedes - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - lrani Barbosa - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Às 8h45min, declaro aberta a 

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

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Mauro da Costa Vai , coordenador do grupo de trabalho 1; 
Valter Vilela Cunha, coordenador do grupo de trabalho 2 ; Marco 
Antônio Fernandez, coordenador do grupo de trabalho 3; e Cid 
Tomanik Pompeu, consultor jurídico da área de recursos hídricos. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da plenária 

final do Seminário Legislativo Águas de Minas 11 , com a discussão e 
aprovação do documento final. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - Como o documento contendo as propostas dos 

grupos de trabalho já foi distribuído, será feita a apresentação dos 
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respectivos relatórios. Em seguida, passaremos à apresentação 
dos pedidos de destaque. A Presidência vai anunciar o número de 
cada proposta, e a Mesa receberá os pedidos de destaque, que 
deverão ser feitos oralmente, por meio dos microfones do Plenário, e 
formalizados em seguida, por escrito, com a indicação do número da 
proposta e a identificação da entidade que o subscreve. Os destaques 
podem ser feitos para adicionar, suprimir ou modificar. A fim de 
agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as 
alterações propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças 
pouco significativas. Propostas novas e propostas contraditórias 
serão, automaticamente, destacadas. Até o momento da votação, 
poderão ser apresentadas novas propostas, desde que sejam 
formalizadas por escrito e subscritas por, no mínimo, 25% dos 
votantes presentes. Aprovado o relatório, salvo destaques, será 
concedido aos representantes indicados pelas entidades prazo de até 
2 minutos para o encaminhamento da votação dos destaques e de 
novas propostas, alternando-se um favorável e outro contrário à 
proposição, se houver divergência. A Presidência lembra aos 
participantes que, antes do encerramento desta reunião, será eleita a 
comissão de representação que acompanhará os desdobramentos 
deste Seminário Legislativo. A plenária poderá referendar a comissão 
eleita pela organização deste Seminário ou apresentar nova proposta 
para sua composição. Caso alguma entidade tenha interesse em 
apresentar nova proposta para a composição da comissão de 
representação, a Presidência solicita que os pedidos sejam 
encaminhados à Mesa, por escrito, até daqui a 1 hora. 

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho 
O Sr. Mauro da Costa Vai - A discussão realizada ontem pelo grupo 

1 foi bastante rica e constituiu um aprendizado para todos, 
notadamente para o coordenador. 

Propostas de modificações no texto recebido esta manhã: a 
proposta n° 5 do grupo 1 não modifica o conteúdo, mas o texto 
aprovado acrescenta a palavra "integrais" após a palavra 
"informações". 

Com relação à proposta n° 12, sugere-se mudança de conteúdo. O 
texto aprovado majoritariamente foi o sugerido na reunião de Patos de 
Minas. O texto colocado no documento de posse dos senhores está 
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errado. O correto é "exigir dos órgãos competentes que façam 
cumprir os dispositivos legais que estabelecem regras rígidas , visando 
ao controle de dragagens, retificação e impermeabilização de canais 
naturais de rios''. 

Proposta n° 59: o texto aprovado é diferente do que os senhores 
têm: ··estipulação do valor da tarifa". - e não, "da cobrança" - "pelo 
fornecimento de água, pelas concessionárias dos serviços de água e 
esgoto, por meio do consumo real apurado pelo medidor, e não, por 
um consumo mínimo preestabelecido". Aí está "mínimo por unidade". 
Continua a mesma coisa. Concluindo, o texto da proposta n° 59 é: 
"estipulação do valor da tarifa pelo fornecimento de água, pelas 
concessionárias dos serviços de água e esgoto, por meio do consumo 
real apurado pelo medidor. e não, por um consumo mm1mo 
preestabelecido, sempre incentivando a economia dos recursos 
hídricos". 

Encerro minha apresentação. Obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Valter Vilela Cunha - No grupo 2 - Agências de Bacias - , 

tínhamos 59 propostas. Foram aprovadas 49, sendo que 5 são 
propostas novas. Dessas 49, 13 são pertinentes a agências de bacias. 
e 36, aos grupos 1 e 3. Em respeito às plenárias das 17 cidades, o 
nosso grupo discutiu essas propostas e as trouxe aqui, apesar de não 
serem pertinentes ao grupo 2. 

O Sr. Marco Antônio Fernandez - Bom dia. Quero destacar a 
importância deste evento, que está realmente correspondendo à 
expectativa inicial de que se levassem as discussôes da gestão das 
águas para um patamar mais técnico. O Estado de Minas Gerais e 
todo o Brasil fizeram um esforço muito grande para organizar os seus 
comitês e colocar a água na agenda do dia. Hoje. realizamos esta 
discussão, procurando, efetivamente. os caminhos para fazer 
funcionar o sistema de gestão de águas, que é sustentável pela sua 
própria estrutura. 

O grupo 3 discute os instrumentos de gestão de águas, que são as 
ferramentas que possibilitarão que o sistema caminhe. Ontem, 
ficamos reunidos durante sete horas e meia trabalhando as propostas 
e achamos por bem fazer a divisão em temas. Tema 1: "A Questão do 
Setor Rural"; tema 2: "O Reforço e a Reestruturação dos Órgãos e 
Entidades do Sistema"; tema 3: "Os Planos Diretores de Recursos 
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Hídricos das Bacias Hidrográficas"; tema 4: "O Fundo de 
Recuperação e Proteção ao Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas de Minas Gerais"; tema 5: "A Educação Ambiental"; e 
tema 6 , em que agrupamos todas as outras propostas, a maioria delas 
relativa a demandas para entidades e órgãos ligados ao sistema. 
Esperamos que esta Casa as disponibilize para essas entidades e 
órgãos, a fim de que sirvam de balizamento para suas ações futuras. 
Muito obrigado. 

Apresentação Oral de Pedidos de Destaque 
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral de pedidos de 

destaque. 
- Procede-se à apresentação oral de pedidos de destaque. 
Votação do Documento Final 
O Sr. Presidente - Em votação, o documento final , salvo destaques. 

Quem estiver de acordo levante os cartões. (-Pausa.) Aprovado. 
Apresentação de Novas Propostas 
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) -A Presidência lembra 

ao Plenário que as novas propostas devem ser subscritas por, no 
mínimo, 25% dos votantes. A fim de verificar o quórum, a Presidência 
solicita aos votantes que levantem os cartões de votação. (- Pausa.) 
Há 211 votantes. Portanto, serão necessários, no mínimo, 53 
assinaturas para apresentação de novas propostas. 

A Presidência esclarece que as novas propostas devem ser 
formalizadas , por escrito, a partir de agora até o início da votação. 

- Procede-se à apresentação de novas propostas. 
Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Passaremos agora à 

discussão e votação dos destaques e das novas propostas. 
- Procede-se à discussão e votação dos destaques e de novas 

propostas. 
Encerramento 

O Sr. Presidente Esgotada a hora destinada a esta reumao, a 
Presidência a encerra, 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. 



ATA DO EVENTO REALIZADO NA 376a REUNIÃO ORDINÁRIA, 
EM 3/7/2002 

Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Ivo José 
Sumário: Eleição da Comissão de Representação - Entrega do 

documento final - Palavras do Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência dará 

seqüência à Plenária Final do Seminário Legislativo Águas de Minas 
11. 

Eleição da Comissão de Representação 
O Sr. Presidente - Foram apresentadas as alterações na 

composição da Comissão de Representação, que acompanhará os 
desdobramentos deste seminário. Proposta da Comissão de 
Representação n° 1 - Diretoria Provisória do Comitê de Bacias 
Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, de Carlos 
Alberto Alves, para que seja mantida a representação, com a inclusão 
de representantes de cada comitê de bacia, além dos oito 
representantes atuais. 

Faremos a leitura completa da proposta. A Proposta n° 1 é a atual , 
incluída a representação de todos os comitês. Temos os 12 comitês 
representados. Não faremos a leitura de cada um. 

A Proposta n° 2 é a Comissão atual, com o acréscimo da EPAMIG -
Sérgio Mário Regina; a no 1 O, UNI MONTES - Ivo das Chagas; a n° 11 , 
Sociedade Amigos do Parque das Águas de Caxambu- Maria Antônia 
Nunes Willians Barreto; a no 12, GD8 - Uberaba - Edna Costa de 
Oliveira; a no 13, SF04 - Três Marias - Sílvia Freedman Ruas Durães; 
a no 14, Comissão Pró-Comitê do Rio Mucuri - Alice Lorintz de Faria 
Godinho; a n° 15, Diretoria Provisória do Comitê de Bacia Hidrográfica 
dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande - Carlos Alberto Alves: a 
no 16, FIEMG- Juliana Koepeel; a no 17, FAEMG- Presidente Gilman 
Viana Rodrigues. 

O Sr. Evaristo - Acrescentaria algo com relação à bacia do Pomba, 
muito discutida, porque o Comitê ainda está em formação. 

O Sr. Presidente - A proposta já foi apresentada. O tempo foi 
estendido até às 11 h03min. Proposta no 3: "Inclusão na Comissão de 
Representação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito 
Educacional- GEPEDE-8, Frederico Pecorelli". 

Gostaria que fosse analisada pela Mesa. Enquanto se esclarece a 
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Proposta n° 3, ouviremos o Sr. Mauro da Costa Vai. 

O Sr. Mauro da Costa Vai - Como a Comissão de Representação 
não tem quórum mínimo para se reunir, e não há como fazer essa 
definição por normas ou procedimentos, sugiro que se mantenha a 
Proposta no 2, somando-se a presença do Sr. Frederico Pecorelli e 
abrindo-se a participação a todos os comitês de bacia, às diretorias 
provisórias e às comissões pró-formação de comitê. 

O Sr. Presidente -Apresenta-se a proposta de consenso, em que a 
Proposta no 2 inclui a no 3 e todos os comitês e comissões pró-
comitês. Em votação, a proposta de consenso da comissão de 
representação. Aqueles que concordam levantem o cartão de votação. 
(- Pausa.) Obrigado. Os contrários à proposta, levantem o cartão. (-
Pausa.) Está aprovada, portanto, a proposta de consenso para a 
Comissão de Representação. 

Passaremos à fase final , com as moções apresentadas nos grupos. 
Moção no 1. 

A Sra. Maria do Carmo - Sr. Presidente, questão de ordem. 
Encaminhei uma proposta de nova redação do art. 113, acompanhada 
de várias assinaturas, e ela ainda não foi submetida ao Plenário. 

O Sr. Presidente - Essa proposta não chegou à Mesa, todas as 
propostas que aqui chegaram foram lidas, submetidas ao Plenário e 
aprovadas. 

Em votação, a Moção no 1. Todos receberam o relatório e têm 
conhecimento da moção. Portanto, dado o adiantado da hora, não 
faremos a leitura do texto da moção, apenas leremos seu número e 
vamos submetê-la a votação. Em votação, a Moção no 1. Aqueles que 
aprovam levantem o cartão. (- Pausa.). Os contrários à Moção n° 1, 
levantem o cartão.(- Pausa.) Aprovada. 

A Moção no 2: apoio à preservação da cachoeira do Tombo da 
Fumaça. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, senhores 
componentes da Mesa, senhores participantes deste seminário, 
desculpem-me ainda de tomar um pouco do tempo dos senhores para 
salientar a gravidade do problema que estamos enfrentando na 
Assembléia Legislativa em relação à cachoeira do Tombo da Fumaça. 
A Assembléia Legislativa organiza um seminário desta natureza, 
dando continuação àquele de 1993, com o dobro de participantes, e 
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essas pessoas atuaram brilhantemente, interessando-se pelos 
seminários e pelas entidades, apoiando todo o movimento de defesa 
do meio ambiente. Entretanto, dentro desta Casa, alguns Deputados 
lutam mais pelas empreiteiras e pelas empresas do que pelo meio 
ambiente. (- Palmas.) Daí o risco que corre a cachoeira Tombo da 
Fumaça. que fica no limite de Minas e Bahia e foi considerada, por 
uma lei que vigora desde 1999, patrimônio paisagístico e de turismo. 
Essa lei, que vigora atualmente, está ameaçada de desaparecer pela 
"habilidade" de alguns Deputados, que apresentaram uma emenda no 
2° turno - ferindo o Regimento Interno desta Casa -. com discussão 
encerrada sem parecer e, mais ainda, sem Acordo de Lideranças, que 
era condição "sine qua non" para uma emenda vir ao Plenário no 2° 
turno, na situação em que veio essa emenda, pedindo a revogação da 
lei que protege a cachoeira Tombo da Fumaça. E essa emenda foi 
aprovada sorrateiramente, de maneira que nem os Deputados que 
estavam aqui sabiam qual era a lei cuja revogação estava sendo 
pedida. 

Felizmente, o Governador Itamar Franco vetou a emenda, mas aqui 
há alguém que não dorme enquanto não destruir o meio ambiente. 
Pediram uma reunião, que teria sido ontem, por meio de um edital que 
seria publicado no sábado, véspera da final da Copa. No sábado, 
nada aconteceria, nem no domingo. Na segunda-feira, muitos não 
tomariam conhecimento, e ontem, com certeza, seria realizada uma 
reunião da Comissão, que apreciaria o veto. Felizmente, não houve a 
publicação no sábado, mas hoje. E hoje, às 15 horas, será feita a 
primeira reunião da Comissão para apreciação do veto, para eleger o 
Presidente e o relator, e, imediatamente, o relatório será lido, e 
desconfio que amanhã venha para o Plenário, para que o veto seja 
apreciado. Lamentamos a atitude de alguns Deputados, que, graças a 
Deus, são poucos, mas que agem muito bem como filhos das trevas. 
Temos que ser prudentes para impedir isso. Amanhã estarei aqui, 
durante 24 horas se for preciso, para não deixar, neste final de 
trabalhos, que o veto seja apreciado, sei lá de que maneira. Como a 
votação é secreta, aqueles que não querem mostrar a cara se 
escondem. Mas peço a cada um dos senhores aqui presentes que 
aprovem a moção de repúdio aos Deputados que estão tentando 
desrespeitar o meio ambiente para favorecer uma empresa. E, mais 
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ainda, procurar um, dois ou três Deputados que conheçam nesta 
Casa e pedir-lhes para manter o veto do Governador, para que 
possamos salvar o Tombo da Fumaça e preservar o meio ambiente. 
Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Em votação a Moção no 2, de apoio à 
preservação da cachoeira Tombo da Fumaça. Quem for favorável 
levante o cartão. (- Pausa.) Obrigado. Contrários. (- Pausa.) Obrigado. 
Portanto, está aprovada, por unanimidade, a Moção no 2. 

Em votação, a Moção no 3, em apoio à educação ambiental como 
direito educacional da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. 
Quem for favorável levante o cartão. (- Pausa.) Obrigado. Contrários. 
(-Pausa.) Obrigado. Portanto, está aprovada a Moção no 3. 

Entrega do Documento Final 
O Sr. Presidente - Para fazer a entrega do documento final do 

seminário ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio 
Júlio, convido o representante do Fórum Mineiro de Comitês, Sr. 
Mauro da Costa Vai. 

Gostaríamos de manifestar os nossos agradecimentos ao Deputado 
Antônio Júlio, com uma salva de palmas, pelo sucesso do Seminário 
Legislativo Águas de Minas 11. Faremos agora a entrega do 
documento final do seminário ao Deputado Antônio Júlio, Presidente 
desta Casa. 

- Procede-se à entrega do seguinte documento final: 
SEMINÁRIO LEGISLATIVO ÁGUAS DE MINAS 11 

DOCUMENTO FINAL 
PROPOSTAS 

GRUPO I 
GESTÃO DAS ÁGUAS 

1. Estabelecimento de limites e contornos claros, aprovados na 
plenária dos Comitês de Bacias Hidrográficas, buscando efetiva 
integração, nos procedimentos autorizativos do Estado para 
exploração da base de recursos naturais que dão sustentação à vida, 
entre os arcabouços jurídicos e legais da Gestão Ambiental, Gestão 
Minerária e Gestão de Recursos Hídricos, notadamente no que se 
refira a atividades diretamente degradadoras do ciclo hidrológico. A 
gestão democrática das águas deve ficar a cargo dos Comitês de 
Bacia e dos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, 
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instâncias legais a garantir participação social dos agentes locais e 
regionais na definição de políticas de utilização sustentável dos 
recursos naturais. 

2 . Implementação, no âmbito das atividades de gerenciamento dos 
recursos hídricos, de sistemas de suporte às tomadas de decisão dos 
Comitês de Bacias (atividades de gestão dos recursos hídricos), com 
geração de instrumentos analíticos que as subsidiem. Criação de 
condições para aplicação de modelos matemáticos, visando à 
obtenção de informações científicas relacionadas, por exemplo, à 
capacidade de assimilação (autodepuração) de resfduos orgânicos 
líquidos dos corpos d'água receptores. 

3. Implementação, no âmbito do gerenciamento de recursos 
hídricos, dos princípios de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade 
na adoção de sistemas de suporte e elaboração à tomada de 
decisões, visando à adoção de modelos que não excluam os 
instrumentos analíticos e teóricos das ciências sociais que serão 
usados concomitantemente à adoção de padrões tecnológicos que 
não causem a subordinação do saber social pelo saber técnico, de 
modo que as informações científicas resultantes possam incentivar o 
entendimento e a participação de todos os setores sociais. 

4. Reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, no 
âmbito de suas competências, com autonomia financeira e 
administrativa, ouvidos os Comitês de Bacia e o CERH, garantindo a 
formação e a capacitação do corpo técnico permanente, atuando em 
todos os níveis, de modo suplementar, no tocante ao sistema estadual 
de gerenciamento dos recursos hídricos, com a implantação de 
escritórios regionais, observadas as unidades de planejamento e 
gestão dos recursos hídricos. 

5 . Implementação - no órgão gestor do Sistema Estadual de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - IGAM, bem como em todos os Comitês de Bacias 
Hidrográficas, por meio de suas Agências de Bacia, ou entidades a 
elas equiparadas - de um sistema de informações geográficas e 
geológicas, acompanhado de um sistema de monitoramento de 
projetos e atividades com tecnologia compatível para migração e troca 
de informações, visando proporcionar geração e aplicação de 
instrumentos analíticos de suporte às tomadas de decisão dos 
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Comitês e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como 
disponibilizar informações ao público em geral. 

6. Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada 
interinstitucional, juntamente com os Comitês de Bacias Hidrográficas, 
de estações hidrometeorológicas, de forma que as atuais operadoras 
de sistema de informação possam produzir informações integrais 
confiáveis e públicas e reuni-las em só um banco de dados. 

7 . Fortalecimento do núcleo competente do IGAM cuja 
responsabilidade seja da previsão meteorológica e hidrológica voltada 
para fins específicos, tais como alerta de eventos hidrológicos 
extremos (secas e enchentes) e previsões específicas para a 
agricultura, disponibilizando-se amplamente as informações. 

8. Redefinição, no âmbito do CERH, das unidades de planejamento 
e gestão de recursos hídricos, corrigindo-se o mapa atual , que fere os 
princrpros da Lei no 9.433 , de 1997, ao não considerar, 
necessariamente, a bacia como unidade de planejamento e gestão 
dos recursos hídricos. 

9. Criação de dispositivo legal que melhor defina as entidades da 
sociedade civil e dos usuários - para sua habilitação à representação 
no CERH e nos Comitês de Bacia - e estabeleça regras de 
representação, evitando-se a proliferação de siglas e a representação 
cumulativa. 

1 O. Ampliação da participação da sociedade civil nas atividades dos 
Comitês e Agências de Bacias Hidrográficas. 

11. Criação de mecanismos de suporte financeiro nos comitês, de 
modo a garantir, em suas reuniões e atividades correlatas, a efetiva 
participação de membros que comprovadamente não disponham de 
recursos materiais e financeiros. 

12. Revisão dos regimentos internos dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, visando à criação da obrigatoriedade de quórum 
mínimo paritário quando da tomada de decisões. 

13. Criação de mecanismos, por meio da definição de ações 
específicas do Estado, aprovadas pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, com recursos da arrecadação fiscal usual, de 
maneira que a "cobrança pelo uso das águas" não constitua mais um 
fator indutor das desigualdades regionais entre bacias hidrográficas 
que tenham sustentabilidade financeira e aquelas menos 



desenvolvidas economicamente. 
14. Regulamentação do FHIDRO no prazo de 60 dias. 
15. Criação, pelo BDMG, de uma linha especial de crédito com 

recursos financeiros do FHIDRO (3 anos de carência, 12 anos de 
prazo, 3% de juros a/a e 20% de contrapartida) para apoio à 
implantação do programa "Pró-Recargas Hídricas" e de seus dois 
subprogramas "Pró-Pastagens" e "Pró-Silvicultura". 

16. Implementação, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, de uma Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais. 

17. Estabelecimento, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos e dos Comitês de Bacias Hidrográficas, de um elenco de 
pesquisas prioritárias, executado preferencialmente por entidades ou 
técnicos estabelecidos na bacia, que possa ser divulgado e sirva 
como orientação e diretriz para os fundos de pesquisa de recursos 
hídricos. 

18. Atribuição da competência para aprovar os Planos Diretores de 
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas aos respectivos Comitês, 
condutores legítimos do processo, tal como preconizado na base legal 
da Gestão. Estes, a seu modo e no momento adequado, aproveitarão 
eventuais planos já efetuados ou em elaboração, desde que 
compatíveis com os princípios e fundamentos da gestão. 

19. Elaboração de cadastros de usuários de recursos hídricos, de 
forma prioritária, em cada uma das bacias hidrográficas, de modo a 
subsidiar o balanço hídrico estadual. 

20. Cumprimento, pelos órgãos competentes, dos dispositivos legais 
que estabelecem regras rígidas visando ao controle de dragagens, 
retificação e impermeabilização de canais naturais de rios, observados 
o interesse público e o caráter essencial das obras. 

21. Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas 
visando à proibição de dragagens, retificação e impermeabilização de 
canais naturais de rios. 

22. Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a 
definição de padrões de intervenção antrópica no ciclo hidrológico, de 
maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos. 
abordando questões como: 

- incentivo ao uso de torneiras com limitadores de vazão; 
- limitação da instalação de válvulas de descarga; 



2:n 
- incentivo à produção e ao uso de bacias sanitárias de vazão 

reduzida ou baixa vazão; 
- instituição da obrigatoriedade de coleta e infiltração de águas 

pluviais em toda construção, desde que avaliados previamente os 
riscos geológicos; 

- revisão dos padrões de pavimentação, estabelecendo um 
coeficiente mmtmo obrigatório de área permeável , inclusive 
incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou 
permeáveis. 
23. Adoção, nos Planos Diretores, para municípios acima de 20.000 
habitantes, e nas respectivas Leis de Uso e Ocupação do Solo 
Urbano, da obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos 
terrenos edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em 
padrões compatíveis, bem como adoção de caixas coletoras de águas 
pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos de 
retenção de cheias nos ambientes urbanos. 

24. Regulamentação do artigo da lei estadual que trata da 
construção de obras de infra-estrutura hídrica, sob uma ótica 
direcionada aos múltiplos usos, definindo-se uma sistemática para 
rateio dos custos. 

25. Implementação da gestão democrática e participativa dos 
reservatórios , de forma a garantir os seus usos múltiplos, onde 
couber. 

26. Promoção do turismo e de outras atividades geradoras de 
emprego e renda em reservatórios de geração de energia, precedida 
dos estudos necessários e inserindo-se mecanismo de proteção 
ambiental , com ênfase naqueles considerados "a fio d'água". 

27. Estímulo à criação, organização e participação de associações 
de agricultores e pecuaristas e do segmento do ecoturismo e do 
turismo rural (e fortalecimento das existentes), com o objetivo de 
envolver, com mais intensidade, tais setores econômicos no processo 
de consolidação da política de recursos hídricos e na discussão da 
questão ambiental, levando-os a adotar práticas de manejo ecológico 
do solo e da água, consolidando a política de recursos hídricos. 

28. Estímulo à criação, organização e participação de associações 
de agricultores e pecuaristas e do segmento do turismo e 
fortalecimento das existentes), com o objetivo de envolver, com mais 
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intensidade, tais setores econômicos no processo de consolidação 
da política de recursos hídricos e na discussão da questão ambiental , 
levando-os a adotar práticas de manejo ecológico do solo e da água, 
consolidando a política de recursos hídricos. 

29. Criação de mecanismos indutores e motivadores da participação 
dos produtores rurais no Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, enfatizando-se a importância do setor como produtor de 
água e esclarecendo-se a filosofia da cobrança pelo uso das águas. 

30. Incentivo fiscal , creditício e outros aos proprietários rurais de 
áreas de preservação permanente ou de áreas de recarga de 
aqüíferos, a fim de que possam ser compensados de sua restrição 
econômica de uso do solo e se sintam estimulados a adotar boas 
práticas conservacionistas, com sistemas de produção 
agrossilvipastoris adequados, visando à recarga dos aqüíferos e à 
produção de água. 

31 . Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à prática e 
conservação de recursos hídricos, visando inclusive à identificação de 
áreas prioritárias de recarga de aqüíferos e implementação de 
instrumentos legais para torná-las áreas de proteção especial , de 
comum acordo com seus proprietários, que deverão conservá-las, ou 
poderão utilizá-las desde que com sistemas de produção 
agrossilvipastoris adequados e prática de manejo conservacionista do 
solo. 

32. Instituição de incentivos fiscais , estaduais e municipais, em 
áreas rural e urbana, para instalação e preservação de matas ciliares 
em nascentes e mananciais de recursos hídricos não renováveis. 

33. Criação de mecanismo legal para beneficiar o produtor de água. 
34. Criação, nos Comitês de Bacias Hidrográficas, de 

câmaras/grupos técnicos de atividades agrossilvipastoris, como forma 
de estimular a participação e o envolvimento do setor agropecuário. 

35. Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para 
usuários que aumentem a disponibilidade hídrica por meio de 
reservatórios de acumulação, bem como para aqueles que promovam 
o incremento da disponibilidade hídrica, desde que assim indicado 
pela análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais 
critérios científicos correlatos. 

36. Elaboração de proposta de emenda à legislação federal que 
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trata da exploração das águas minerais e termais , com a finalidade 
de incluir: a) conceitos de sustentabilidade ambiental dessa atividade 
econômica; b) definição de águas minerais (ou seja, águas 
medicamentosas e usadas para fins terapêuticos) como águas 
subterrâneas em condição especialíssima; c) procedimentos para 
integração dos processos autorizativos realizados pelo IGAM e pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Seguir 
fielmente o Código de Águas Minerais enquanto não se processa a 
modificação solicitada. Seguir fielmente o Código de Águas Minerais 
enquanto não se processa a modificação solicitada. 

37. Criação de dispositivos legais para as águas minerais que 
obriguem: 

a) o Estado a reverter 50% do CEFEM aos municípios produtores de 
águas minerais pela sua exploração, como compensação para 
recuperação nas áreas de recarga e para projetos ambientais que 
visem à preservação das mesmas; 

b) o aprofundamento de pesquisas hidrogeológicas e o 
monitoramento contínuo do sistema hidromineral, em termos 
qualitativos e quantitativos; 

c) a priorização do uso terapêutico das águas minerais, incentivando 
pesquisas que resgatem e desenvolvam o conhecimento da 
crenologia; 

d) o consumo gratuito para as populações locais, em horário 
compatível com suas necessidades, onde as águas afloram; 

e) a declaração dos parques de águas minerais do Circuito das 
Águas e suas áreas de entorno e recarga como Área de Proteção 
Ambiental. 

38. Incentivo à implementação de fontes de energias alternativas 
limpas à hidrelétrica no Estado de Minas Gerais e priorização da 
destinação de recursos para instituições de pesquisa nessa área, 
respeitado o estudo de impacto ambiental. 

39. Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e 
pequenas centrais hidrelétricas, no âmbito dos Comitês de Bacia e em 
âmbito estadual, com revisão prevista a cada 5 anos, de forma a 
proporcionar a análise das centrais já existentes e , eventualmente, a 
reativação daquelas cujo funcionamento tenha sido interrompido. 

40. Obrigatoriedade da viabilização da livre mobilidade e 
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deslocamento dos peixes nos rios, por meio da adoção de critérios 
ecológicos no projeto de construção de barramentos, como meio de 
assegurar a revitalização e a manutenção da biodiversidade nas 
comunidades aquáticas, observada a avaliação de impacto ambiental. 

41 . Implementação de estudos de viabilidade, nas barragens já 
construídas, de dispositivos que permitam: 

a) a transposição de nível onde for necessário assegurar a 
navegabilidade; 

b) a livre mobilidade e deslocamento dos peixes nos rios. 
42. Inclusão de indicadores biológicos (por exemplo, de toxicidade) 

nos parâmetros do Sistema de Monitoramento da Qualidade das 
Águas, visando aprimorar a avaliação da qualidade das águas. 

43. Gestão junto ao Ministério da Saúde e exigência de que as 
prefeituras, serviços autônomos e empresas concessionárias de 
saneamento se adequem e cumpram as normas da Portaria n° 1 .469 
(Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
e seu Padrão de Potabilidade) do Ministério da Saúde. 

44. Incentivo - inclusive por meio de atividades educacionais que 
visem à capacitação - à adoção de comportamento, por parte das 
instituições que tratam das questões ambientais e de educação 
regular, com vistas à recuperação e à conservação das bacias 
hidrográficas (e, portanto, dos recursos hídricos) como eixo central de 
suas ações. 

45. Adoção da microbacia e de sua comunidade como unidade 
básica para ações de mobilização social e educação ambiental , 
visando maximizar a dinâmica de recuperação e a conservação das 
bacias e sub-bacias. inclusive no âmbito do planejamento municipal. 

46. Realização de gestões, junto ao Ministério da Educação e ao 
Conselho Nacional de Educação, para incluir a educação ambiental , 
com enfoque na gestão de recursos hídricos, como proposta 
interdisciplinar e transversal nos currículos da educação infantil , do 
ensino fundamental , médio e superior. 

47. Incentivo às atividades de educação ambiental nos diversos 
segmentos da sociedade. 

48. Estímulo à criação de cursos de capacitação em recursos 
hídricos. nos níveis médio e superior. inclusive como disciplinas de 
cursos formais já existentes, com prioridade para cursos públicos, e 
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reconhecimento das profissões criadas. 

49. Levantamento, junto às universidades brasileiras, de todas as 
dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre os recursos 
hídricos, para estudo e divulgação de temas relevantes, respeitando 
os direitos autorais. 

50. Estipulação do valor da tarifa pelo fornecimento de água, pelas 
concessionárias dos serviços de água e esgoto, por meio do consumo 
real apurado pelo medidor, e não por um consumo mínimo 
preestabelecido, sempre incentivando a economia dos recursos 
hídricos. 

51. Proibição do uso de pneus "cross" em trilhas, substituindo-os por 
pneus apropriados, que não provoquem erosão do solo. 

52. Apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para 
impedir a privatização das águas brasileiras, seus rios, nascentes, 
cursos d'água, lagos, barramentos e represas, inclusive hidrelétricas e 
as águas minerais. 

53. Obrigatoriedade de assessoria técnica, pelo poder público e 
empresas privadas, no uso de tratores de esteira e agrícolas, nas 
ações de abertura de estradas, terraplanagem e aração de terras, com 
profissionais capacitados. 

54. Repovoamento anual dos rios com espécies típicas da bacia, 
mediante licenciamento ambiental , não se permitindo a entrada de 
peixes exóticos, a exemplo do tucunaré e bagre africano. 

55. Determinação de ações concretas contra a implantação da Alca, 
incorporadas nas ações dos Comitês de Bacias, já que no esboço das 
leis de mercado para reger a mesma (Aica) há mecanismos que 
permitem a interferência direta de outros países (ex.: Estados Unidos) 
em leis de proteção ambiental , biodiversidade, recursos hídricos, etc, 
do Brasil. 

56. Criação de dispositivo legal que obrigue os municípios a 
destinarem no mínimo 50% dos recursos arrecadados com a 
compensação financeira por exploração hidroenergética à 
conservação e à revitalização das bacias hidrográficas. 

57. Criação de norma determinando que a Comissão de 
Representação deste Seminário, a ser eleita de forma definitiva 
durante a Plenária Final, reúna-se pelo menos a cada seis meses para 
avaliar o andamento das decisões tomadas, visando à sua efetiva 
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implementação, e garantia, pela Assembléia Legislativa, de suporte 
financeiro para esses encontros, principalmente para participação da 
sociedade civil. 

58. Programação e realização de reuniões regionais, nos moldes do 
Seminário Legislativo Águas de Minas 11, pelo menos a cada dois anos 
e itinerantes, cujo planejamento e execução deverão ser efetuados em 
conjunto com os Comitês de Bacias Hidrográficas, o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e as demais instituições e entidades 
envolvidas em sua organização. 

59. Realização da terceira edição do Seminário Legislativo Águas de 
Minas no prazo máximo de cinco anos, ou seja, até 2007. 

60. Acolhimento das proposições elencadas e priorizadas neste 
Seminário como objeto de análise, apreciação e discussão pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CERH, apresentando-se. 
em caso de não acatamento de proposta, as respectivas justificativas 
e encaminhando-as aos Comitês de Bacias correspondentes. 

GRUPO 11 
AGÊNCIA DE BACIAS 

61 . Constituição de Agências de Bacia, preferencialmente, sob a 
qualificação jurídica de Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPs, mais adequado à agilização dos processos de 
gerenciamento de pessoal e de aquisição de bens e serviços. 

a)Participação das OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público) como Agências de Bacias Hidrográficas. 

62. Alteração do § 5° do art. 14 da Constituição estadual, de modo a 
possibilitar a constituição de uma Agência de Bacia como Fundação 
Pública de Direito Privado, na forma proposta pelo CBH. 

63. Adoção. preferencialmente, do modelo de autarquia como a 
natureza jurídica das Agências de Bacia Hidrográfica, desde que seus 
Conselhos Administrativos, de Gestão, Deliberativo, etc, sejam 
majoritariamente integrados pela sociedade civil. 

64. Constituição imediata da Agência de Bacia Hidrográfica do Rio 
Paracatu, preferencialmente com modelo de autarquias, fundações 
públicas ou consórcios intermunicipais de recursos hídricos. 

65. Criação imediata de consórcio ou de associação intermunicipal 
de bacia hidrográfica, ou de associação regional, local ou 
multissetorial de usuários de recursos hídricos, a serem equiparados 



~39 

às agências de bacias hidrográficas, pelo menos durante o período 
de transição, enquanto não se processa a alteração constitucional. 

66. Criação de mecanismos adequados para que o CIBAPAR seja 
imediatamente constituído como a Agência da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraopeba e que seja requerida sua equiparação, na forma da lei. 

67. Criação de mecanismo para que a sociedade civil possa 
fiscalizar entidades equiparadas às agências. 

68. Criação de mecanismos legais para que as agências de bacia, 
independentemente da natureza jurídica, tenham uma estrutura 
administrativa enxuta e possam atuar fazendo parcerias. 

69. Constituição imediata de Agências de Bacias Hidrográficas para 
os Comitês já em funcionamento, de acordo com a legislação vigente. 

70. Criação de dispositivo legal que determine que o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos se manifeste sobre requerimento de 
cada Comitê de Bacia Hidrográfica para solicitar a criação de 
Agências de Bacias Hidrográficas no prazo máximo de noventa dias, 
após o protocolo do pedido. 

71 . Garantia às organizações técnicas de ensino e pesquisa, com 
interesse na área de recursos hídricos, de participação nas Agências 
de Bacias Hidrográficas. 

72. Concessão de competência às Agências de Bacia Hidrográfica 
para atuar igualmente na preservação e uso adequado das águas 
superficiais e subterrâneas. 

73. Constituição imediata da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio 
Araçuaí. 

74. Adoção de providências para acelerar a constituição de Comitês 
de Bacia Hidrográfica em todo o Estado. 

75. Constituição imediata do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Jequitinhonha. 

76. Constituição imediata do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Todos os Santos e, em seguida, adoção de providências necessárias 
para a constituição da Agência de Bacia Hidrográfica correspondente. 

77. Adoção de providências necessanas para a imediata 
implantação do Comitê Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri e, 
conseqüentemente, da Agência de Bacia correspondente. 

78. Requerimento, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Jequitinhonha, imediatamente após ser constituído, da implementação 
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da respectiva Agência de Bacia. 
79. Criação de mecanismos para que o instituto da cobrança não 

penalize a sociedade, em especial os menos favorecidos , não se 
admitindo o repasse, ao consumidor final . dos gastos que os usuários 
terão com a cobrança. 

80. Criação de mecanismos para que o agricultor familiar não seja 
penalizado com a cobrança pelo uso das águas. 

81 . Criação de mecanismos para que o pequeno agricultor familiar 
não sofra com a cobrança pelo uso das águas e dela fique isento. 

82. Criação de mecanismo de incentivo ao proprietário rural . para 
que promova a recuperação de mananciais, áreas degradadas e 
vegetação nativa nas áreas de preservação, definidas como tal pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente, com vistas a torná-lo um 
produtor de água. 

83. Conversão das compensações requeridas pelo Estado e pelos 
municípios. quando da implementação de projetos hidrelétricos, 
exclusivamente em investimentos ambientais que visem ao aumento 
da oferta hídrica e da qualidade do corpo d'água no qual foi instalado 
o empreendimento. 

84. Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água 
exclusivamente na respectiva bacia hidrográfica, seja ela estadual ou 
federal. 

85. Solicitação de esclarecimentos à Agência Nacional das Águas 
quanto à cobrança e repasse das verbas providas por Minas Gerais. 

86. Realização de investimentos. pelas concessionárias dos serviços 
de saneamento e energia elétrica. em proteção ambiental e 
preservação de recursos hídricos, em todos os municípios em que 
atuam. 

87. Solicitação à ALEMG no sentido de elaborar legislação que 
favoreça a sustentabilidade da pesca profissional artesanal. 

88. Estabelecimento de critérios diferenciados de cobrança para 
empreendedores rurais que contribuam para a proteção e 
conservação dos recursos hídricos. 

89. Adoção de ações efetivas de saneamento em todas as bacias 
hidrográficas. 

90. Priorização de recursos financeiros para projetos de serviços de 
saneamento com titularidade municipal; contra o PL no 4.147/01 , da 
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Política Nacional de Saneamento, que visa à privatização da 
concessão destes serviços e fere a gestão pública e participativa. 

91. Implantação de microbacias/microbarragens de contenção de 
águas de chuva, visando à recarga dos aqüíferos e perenização de 
cursos d'água, onde forem viáveis. 

92. Implementação de pequenos empreendimentos hidrelétricos, 
para possibilitar o armazenamento conjunto das águas e também o 
subsídio, para o agricultor familiar, de 50% na tarifa de energia gerada 
nesses locais. 

93. Criação de meios para incentivar e fiscalizar as áreas rurais e 
urbanas quanto ao uso de fossas sépticas e/ou outros métodos 
tecnicamente recomendados no trato do esgoto, em escolas, prédios, 
condomínios, etc. 

94. Despoluição imediata dos rios Meia Pataca e Pomba, em 
Cataguases e região. 

95. Imediata implantação de sistemas integrados para tratamento de 
resíduos sólidos, em todas as regiões do Estado. 

96. Incentivo à formação de Cooperativas de Catadores de Papel 
em Cataguases e em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

97. Recuperação, preservação e manutenção dos mananciais de 
águas e das matas ciliares. 

98. Estabelecimento de cota mínima de vazão que assegure o uso 
múltiplo das águas nos respectivos cursos d'água. 

99. Estabelecimento de mecanismos de aferição da quantidade e da 
qualidade da água, conforme o uso econômico dos recursos hídricos. 

100. Alteração do Código de Mineração para considerar as águas 
minerais um recurso hídrico especial a ser disciplinado pela legislação 
dos Estados-membros. 

101 . Instituição da Educação Ambiental como direito educacional e 
direito ambiental , de forma a garantir os direitos e deveres dos 
cidadãos, bem como preservar o meio ambiente. 

102. Estabelecimento de ações de educação ambiental , incluindo as 
voltadas para os recursos hídricos, em todas as bacias hidrográficas 
do Estado. 

103. Criação de um setor na Assembléia Legislativa para 
encaminhar projetos na área de educação ambiental e recuperação de 
áreas degradadas, diante das dificuldades encontradas no interior do 



Estado. 
104. Adoção de regime mais democrático e representativo na 

Agência Nacional de Águas. 
105. Garantia de audiências públicas e plebiscitos quanto a projetos 

de transposição em território nacional. 
GRUPO 111 

GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS: INSTRUMENTOS 
1 06. Criação de mecanismos de incentivo à substituição de sistemas 

de produção rural por outros mais eficientes no uso da água, desde 
que, para cada caso, se constate a viabilidade técnica ambiental , 
social e econômica, assegurando-se assistência técnica para os 
produtores. 

107. Criação de mecanismos de incentivo à adoção de técnicas que 
permitam o manejo adequado da irrigação, assegurando-se 
assistência técnica adequada. 

1 08. Criação de mecanismos de incentivo ao uso de sistemas de 
irrigação mais eficientes quando tecnicamente viável, assegurando-se 
a devida assistência técnica. 

109. Viabilização de meios para reforçar, reestruturar e integrar os 
órgãos e organismos de áreas correlatas ao Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, proporcionando-lhes meios 
efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições. 

11 O. Viabilização de recursos e estabelecimento de convênios para: 
atualizar os PDRHs já concluídos; concluir os PDRHs atualmente em 
elaboração; contratar os PDRHs para os trechos dos rios ainda não 
contemplados com esses estudos. 

111 . Inserção, no Plano Diretor dos recursos hídricos de Minas 
Gerais, da necessidade de implantação de técnicas apropriadas para 
regulamentar os procedimentos de sepultamento e garantir a 
segurança ambiental dos cemitérios. Tal recurso impedirá que as 
bactérias e vírus que resultam da decomposição de cadáveres 
possam contaminar os lençóis freáticos, provocando riscos à saúde 
pública. (Necrochorume) Conforme norma L 1 040/CETESB (SP). 

112. Inserção de testes de toxicidade e de parâmetros 
hidrobiológicos para atuarem como indicadores biológicos no sistema 
de monitoramento da qualidade das águas no Estado de Minas 
Gerais. 
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113. Recomendação à SEMAD e à FEAM para que agilizem os 
procedimentos de licenciamento ambiental das ETEs no Estado de 
Minas Gerais. 

114. Exigência de tratamento de esgotos, ao renovar ou autorizar 
novas concessões de tratamento e distribuição de água, 
estabelecendo-se prazos. Revisão das concessões em que faltem 
mais de cinco anos para finalizar o contrato. 

115. Criação de mecanismos para estimular e viabilizar a reciclagem 
de resíduos sólidos, especialmente os derivados de embalagens. 

116. Liberação de recursos financeiros para saneamento básico, em 
caráter prioritário, para os municípios de todo o Estado de Minas 
Gerais. 

117. Retomada dos financiamentos do FGTS para o saneamento, 
conforme estabelecia o Decreto-Lei no 949, de 13/10/69, que teve seu 
efeito interrompido pela Resolução no 2.521 , de 8/7/1998, do 
Conselho Monetário Nacional. 

118. Estabelecimento de parcerias entre as instituições de saúde 
pública e de recursos hídricos, para o monitoramento das águas 
destinadas ao abastecimento doméstico, especialmente em re lação à 
presença de agrotóxicos. 

119. Viabilização de recursos técnicos e financeiros para elaboração 
dos PDRHs das bacias hidrográficas dos rios de domínio do Estado, 
respeitadas as diretrizes estabelecidas pelos respectivos CBHs e os 
planos diretores existentes. 

120. Elaboração de planos diretores específicos para estâncias 
hidrominerais, contemplando discriminação de áreas de recarga e 
descarga das fontes e elaborando diretrizes para as leis de uso e 
ocupação do solo dos municípios, utilizando-se do princípio da 
precaução, que exige do empreendedor estudos que comprovem que 
a atividade pleiteada não impactará, nem quantitativamente nem 
qualitativamente, os recursos hídricos subterrâneos. 

121. Indicação, nos planos diretores, que serão aprovados pelos 
CBHs, da obrigatoriedade de programas de educação ambiental para 
todos os níveis de educação formal e informal. 

122. Reconhecimento de que é extremamente necessária para 
deflagrar a consolidação dos Comitês de Bacias Hidrográficas a 
imediata efetivação e vinculação ao CERH do Fundo de Recuperação, 
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Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas 
de Minas Gerais - FHIDRO - . sob pena da inviabilização da política 
de recursos hfdricos, acatando-se as alterações consideradas 
necessárias para adequar tal mecanismo aos princípios da Polftica de 
Recursos Hídricos e -regulamentando-se a utilização dos recursos do 
Fundo no prazo de 60 dias após a realização do Seminário Águas de 
Minas 11. 

123. Destinação de uma porcentagem dos recursos do FHIDRO 
para custear projetos técnicos que visem permitir o uso compartilhado 
das águas nas propriedades rurais prejudicadas em suas atividades, 
em decorrência da captação de água para abastecimento público. e 
para financiar produções alternativas que busquem aumento de renda 
e melhoria das condições de vida das famílias residentes nas áreas de 
abrangência das bacias que compõem a captação de água da Copasa 
ou de outra concessionária, inseridos em decretos de reserva 
ambiental permanente (área de proteção especial). 

124. Recomendação de que 1 O% dos recursos arrecadados pela 
agência da bacia sejam aplicados em educação ambiental e 1 0%, em 
pesquisa de levantamento de dados na bacia hidrográfica. 

125. Reconhecimento do ecoturismo, aquele que genericamente 
respeita o meio ambiente onde ocorre, como ferramenta de utilidade 
na educação do cidadão - o que o opera ou o que o consome - e 
aporte de recursos para sua viabilização. 

126. Criação de programa para coleta de água de chuvas em todos 
os municípios: cada residência poderia ter um reservatório , e a água 
teria uso secundário. em atividades diárias. 

127. Criação de mecanismos de incentivo às indústrias (empresas) 
que reformularem os seus processos produtivos no sentido de otimizar 
o uso da água. 

128. Atribuição aos órgãos estaduais (IGAM, Comitês), em 
detrimento do DNPM, de competência para análise e concessão de 
autorização para empreendimentos em polígonos de proteção de 
fontes de águas minerais. 

129. Fiscalização, pelo órgão gestor, da composição dos Comitês de 
Bacia, de modo que eles representem de fato , de forma paritária, os 
segmentos do governo (União, Estados e Municípios), dos usuários e 
da sociedade civil, para impedir a duplicidade representativa. 
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130. Elaboração de diretrizes de estatuto para comitês de bacias, 

servindo também para as sub-bacias que articulam suas criações. 
131. Permissão para a criação de subcomitês de bacias 

hidrográficas no âmbito dos atuais comitês, propostos pelo IGAM, 
desde que haja mobilização da sociedade civil para tal e seja 
respeitada a Lei no 9.433, de 1997. 

132. Aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 
da água a partir de dezembro de 2000 pelas hidrelétricas na bacia de 
origem, como determinam as leis federal e estadual de recursos 
hídricos. 

133. Criação de um programa de capacitação de recursos humanos 
descentralizado para atender a todos os membros dos CODEMAS e 
das organizações sociais civis existentes nos municípios, na área 
ambiental. 

134. Apoio à reestruturação dos CODEMAS existentes e criação de 
outros nos municípios onde não existam. 

135. Estabelecimento da condição de que, para receber alguma 
compensação, o município tenha seu CODEMA com caráter 
deliberativo, Secretaria Executiva ou órgão equivalente funcionando 
ou exercendo plenamente sua função legal, e que tenha seu Plano 
Diretor em consonância com a Agenda 21 . 

136. Incentivo e favorecimento à criação e fortalecimento das 
estruturas dos CODEMAS e das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente, dando condições às prefeituras de realizar convênios com 
órgãos federais e estaduais, buscando agilizar ações, minimizar 
custos para licenciamento ambiental e melhorar a eficiência das 
fiscalizações realizadas pelos municípios. 

137. Acelerar a execução do enquadramento dos cursos d'água no 
Estado de Minas Gerais. 

138. Criação de mecanismos legais que tornem os crimes 
ambientais imprescritíveis e de responsabilidade do infrator. 

139. Fortalecimento, a curto prazo, dos órgãos federais (IBAMA e 
ANA) no Estado de Minas Gerais, onde possuem estrutura deficiente. 

140. Destinação de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos 
atualmente arrecadados pela Agência Nacional de Águas - ANA, 
provenientes de tributação específica relativa à geração de 
eletricidade, aos Comitês de Bacia. 
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pedras preciosas, bem como planejamento integrado das 
fiscalizações. 

142. Criação de mecanismos que visem incentivar a navegação nos 
rios navegáveis do Estado. 

143. Revisão, com base em estudos técnico-científicos, dos critérios 
de outorga em termos de vazão outorgável. 

144. Revisão dos custos de outorga do IGAM, priorizando-se o 
pequeno produtor rural , principalmente de agricultura familiar. 

145. Criação de uma Curadoria do Meio Ambiente em todas as 
bacias hidrográficas do Estado. 

146. Criação de incentivos financeiros para os proprietários rurais e 
outros que possuem RPPN em suas propriedades, bem como ajuda 
na formulação de projetos de implantação de viveiros para 
reflorestamento das respectivas áreas, facilitando assim a criação de 
escola de meio ambiente dentro dessas RPPNs. 

147. Criação de mecanismos de incentivo (financiamentos especiais, 
compensações) para municípios, produtores e proprietários rurais e 
outros que possuam procedimentos ambientais de proteção aos 
recursos hídricos, que resultem na melhoria da quantidade e 
qualidade das águas, como monitoramento e fiscalização do meio 
ambiente, implantação e manutenção de áreas de preservação 
ambiental, proteção de nascentes, topos de morro e áreas de recarga, 
redução do uso de agrotóxicos, incentivo ao turismo e etc. , 
procedimentos estes avaliados pelo comitê da respectiva bacia. 

148. Viabilização de recursos para recuperar a cobertura vegetal nas 
nascentes, afluentes, mananciais, encostas, mata-galeria e áreas de 
recarga no Estado de Minas Gerais. 

149. Agilização da criação de sistema de informações relativas aos 
recursos hídricos superficiais, subterrâneos (tipo de jazimento, 
circulação, recarga, quantidade disponível, rebaixamento, tempo de 
residência, etc) e meteóricos e de banco de dados especiais relativos 
às fontes minerais. 

150. Viabilização de recursos financeiros para fortalecer as 
instituições de ensino superior do Estado, visando desenvolver a 
pesquisa voltada para o tema do meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável. 
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151 . Solicitação da Assembléia Legislativa ao Congresso 

Nacional para instalação da CPI do PROER I e 11. 
152. Transparência dos números da Copasa e de outras 

concessionárias relativos a faturamento de água e esgoto por 
município e análise da água nas torneiras das casas (por 
amostragem). 

153. Obrigatoriedade de prestação de contas, pelas 
concessionárias, em audiência pública nas Câmaras Municipais, para 
garantir praticidade e a correta aplicação do dispositivo da Lei no 
12.503/97, que prevê: "As empresas concessionárias de serviços de 
abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e 
privadas, são obrigadas a investir na proteção e na preservação 
ambiental da Bacia Hidrográfica o equivalente a no mínimo 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) do valor total da receita apurada no exercício 
anterior." 

154. Criação de incentivos, através de recursos técnico-financeiros, 
a pessoas físicas ou jurídicas que garantam a sustentabilidade dos 
atrativos naturais e da biodiversidade de suas propriedades, quando 
transformados em ofertas turísticas, e criação de mecanismos para 
sancioná-las, quando forem responsáveis por impactos causados a 
esses monumentos. 

155. Integração das políticas dos CBHs às polfticas do circuito 
turístico mineiro e dos Conselhos Municipais de Turismo. 

NOVAS PROPOSTAS 
1 - Apoio à reestruturação do Comitê da Bacia Hidrografia do Rio 

Paracatu, mediante o seguinte Plano de Ação: 
-Cadastramento atualizado dos usuários (sistema de informações); 
- Apoio técnico e logístico ao Comitê; 
- Gestão no uso dos recursos hídricos; 
- Execução de ações de revitalização na Bacia (recomposição de 

mata ciliar e de encosta, revitalização das nascentes, saneamento 
básico, estudos hidrológicos, recuperação de áreas degradadas, etc. ). 

2 - Fiscalização, pela Comissão de Representação do Seminário, da 
obrigatoriedade de encaminhamento de projetos que envolvam 
impacto nos recursos hídricos, que são apresentados para discussão 
e aprovação das Câmaras Minerárias do COPAM, aos respectivos 
Comitês de Bacias existentes e ao Conselho Estadual de Recursos 
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Hídricos, para análise e emissão de parecer sobre os mesmos. 
Solicitação, pela Comissão, à Assembléia Legislativa para que esta 
requeira ao COPAM a elaboração de deliberação normativa 
assegurando correta exploração de águas minerais e recursos 
hídricos dentro dos conceitos de sustentabilidade. 

3 - Solicitação ao DNPM para que a Comissão Permanente de 
Crenologia. a ele subordinada, volte a atuar, efetivamente, no escopo 
da classificação das águas minerais, conforme prevê o Código das 
Águas Minerais. 

4 - Fortalecimento institucional do Corpo de Bombeiros Militar, 
visando ao exercício de sua competência específica relativa à defesa 
e à prevenção dos efeitos de eventos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

5 - Extensão da obrigatoriedade de planos diretores municipais. 
atentos à quantidade e qualidade de seus recursos hídricos, a : 

- todos os municípios, independentemente do número de seus 
habitantes; 

- seus respectivos meios rurais; 
- distritos que queiram emancipar-se, como condição sine qua non 

para que se emancipem. 
6 - Maior e imprescindível envolvimento das 36 Associações 

Microrregionais de Municípios, implantadas racionalmente no altos, 
médios e baixos segmentos das principais Bacias Hidrográficas do 
Estado, nos Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, através dos 
Comitês, Consórcios/Agências de Águas. 

7 - Declaração, como santuários, das lagoas marginais, veredas e 
nascentes em áreas do serrado. 

8 - Garantia de realização de audiências públicas em número 
necessário para que se promova a participação e capacitação da 
sociedade civil na apresentação de projetos que envolvam impacto 
ambiental nos recursos hídricos, para efetivar o controle social sobre 
os modelos de desenvolvimento e utilização dos recursos hídricos. 

9 - Solicitação de apoio do Poder Legislativo às iniciativas das 
organizações sociais civis ambientalistas que atuam no âmbito da 
gestão das águas, para que estas instituam o Fórum Mineiro da 
Sociedade Civil na Gestão das Águas. 

1 O - Descentralização das ações e decisões no atendimento do 
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IGAM e da FEAM , com aproveitamento de todas as unidades de 
representação do Estado, através dos escritórios do IEF, IMA, 
EMATER, ITER, RURALMINAS, para instalação da representação do 
IGAM-FEAM. 

11 - Imediata viabilização de recursos financeiros para iniciar a 
revitalização ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande -
PLANVERDE, conforme apresentado pela Secretária da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

12 Disponibilização de meios, inclusive condições de 
deslocamento, para que a sociedade civil e as comunidades das 
bacias e microbacias afetadas possam efetivamente participar da 
tomada de decisão quanto à necessidade de realização de grandes 
intervenções e/ou grandes obras nos cursos d'água e rios , inclusive 
projetos de transposição. 

13 - Obrigatoriedade do ensino de Princípios de Educação 
Ambiental nas escolas, permeando todas as disciplinas. 

14 - Criação do cargo de Agente Social Ambiental Comunitário, em 
âmbito estadual. 

15 - Promoção de um Fórum Técnico de Educação Ambiental no 
ano de 2002. 

MOÇÕES 
MOÇÃO 1 

Repudiamos o ato criminoso contra o meio ambiente, executado 
pelo Secretário de Meio Ambiente e pelo Prefeito Municipal de lbirité, 
quando autorizaram 11 funcionários da prefeitura a cortar 900 mudas 
da árvore chamada canela-de-ema, de acordo com a matéria 
publicada pelo jornal "Diário da Tarde" do dia 30/5/2002. 

Quanto à multa aplicada ao Município pela Curadoria (Ministério 
Público) - de 1 milhão a 14 milhões de reais , sugerimos que seja 
transferida para os mandantes do ato. 

MOÇÃO 2 
APOIO À PRESERVAÇÃO DA CACHOEIRA DO TOMBO DA 

FUMAÇA 
Tendo em vista a recente aprovação, pela Assembléia Legislativa, 

de um projeto de lei que a Lei no 13.370/99, que declara a Cachoeira 
do Tombo da Fumaça, localizada no Município de Salto da Divisa, 
Vale do Jequitinhonha, patrimônio paisagístico e turístico do Estado; 
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Tendo em vista o veto do Governador Itamar Franco à proposta 

aprovada pelo Legislativo, veto este que se encontra sob análise da 
Assembléia Legislativa; 

Tendo em vista o fato de que a rejeição do veto e a conseqüente 
revogação da lei que protege o Tombo da Fumaça permitirão que o 
lago formado a partir da Usina de ltapebi, na Bahia, inunde uma 
cachoeira símbolo do Vale do Jequitinhonha e de Minas Gerais, 

PROPOMOS: 
Seja aprovada moção de apoio à Lei no 13.370/99 e à manutenção 

do Veto 15.200, em tramitação na Assembléia Legislativa, para que a 
Cachoeira do Tombo da Fumaça continue a ser protegida por lei , 
impedindo assim seu "afogamento" pelo lago formado a partir da 
Usina de ltapebi, na Bahia. 

MOÇÃO 3 
Moção em apoio a Educação Ambiental como um Direito Educacional 

da Criança, adolescente , adulto e ao idoso. 
Carta aos ambientalistas. ecologistas, curadores das águas de 

Minas docentes. professores e profissionais da educação que, direta 
ou indiretamente, desenvolvem atividades de Educação Ambiental no 
Estado de Minas Gerais e na Federação Brasileira considerando 
propostas. programas e projetos de Educação na perspectiva do 
cientista educacional. 

No Parlamento Mineiro os ambientalistas, ecologistas, curadores 
das águas de Minas os docentes , professores e profissionais da 
educação que, direta ou indiretamente, desenvolvem atividades de 
educação ambiental no Estado de Minas Gerais e na Federação 
Brasileira se encontram para , também , definir propostas , programas, 
projetos e políticas públicas para a Educação Ambiental consonante 
com a Legislação Ambiental e Educacional em especial com a 
Constituição Federal promulgada em 1988 e pela Lei no 9795/99, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental , com vistas a 
buscar novos caminhos para a Educação Ambiental eficiente e eficaz 
resgatando a Educação Ambiental como um Direito Educacional da 
Criança I adolescente I adulto e ao idoso em consonância também 
com a Constituição Republicana de 1988, com a Constituição Mineira 
de 1989 1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto de 
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Legislação 
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Educacional. 

Nenhum avanço da ciência que beneficiou a humanidade deixa de 
ser fruto da pesquisa. O profissional que trabalha a ciência é cientista, 
sendo a educação uma ciência o seu efetivo desenvolvimento será 
levado a efeito, com o cientista educacional-professor o GEPEDE 
através da pesquisa Direito Educacional: Educação Ambiental como 
um Direito Educacional reafirma a Educação Ambiental como um 
Direito Educacional (ver em anexo). 

Com o objetivo de cumprir a função social de prestação da 
educação à sociedade e considerando o disposto na Constituição 
Republicana de 1988: 

Do Meio Ambiente 
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

§ 1 o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 

VI -promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

Com o objetivo de cumprir a função social prestação da educação à 
sociedade e considerando o disposto na LDBN de 1996: 

"Art. 1 o - A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho~ 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

TÍTULO 11 
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 2° - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3° - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

( ... ) 
VIl- valorização do profissional da educação escolar; 
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( ... ) 
Art. 13 - Os docentes incumbir-se-ão de: 
I participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
11 - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; 
111 - zelar pela aprendizagem dos alunos: 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 

TÍTULO VI 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Art. 61 - A formacão de profissionais da educação. de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e 
as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas. inclusive mediante a 
capacitação em serviço. 

11 - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 

Art . 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura. de graduação 
plena. em universidades e institutos superiores de educação. 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Art. 65 - A formação docente, exceto para a educação superior, 
incluirá prática de ensino de. no mínimo, trezentas horas. 

Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
11 - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
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111- piso salarial profissional; 
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IV- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI- condições adequadas de trabalho. 
Parágrafo único - A experiência docente é pré-requisito para o 

exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 
termos das normas de cada sistema de ensino. 

Considerando o DECRETO No 4.281 , DE 25 DE JUNHO DE 2002 
que regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. O 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
no 9.795,de 27 de abril de 1999, decreta em seu artigo 5: 

Art. 5° - Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e 
modalidades de ensino, recomenda-se como referência os 
Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se: 

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo 
transversal , contínuo e permanente; e 

li - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada 
de educadores. 

Para tanto a comissão organizadora do IV Congresso Nacional de 
Educação (IV CONED), sistematizou uma proposta de Plano Nacional 
de Educação e afirma que uma outra educação é possível : em defesa 
intransigente da educação pública, gratuita, para todos, em todos os 
níveis, com qualidade social. 

A discussão dessas questões é importante para que se explicitem os 
pressupostos pedagógicos que subjazem à atividade de ensino em 
educação ambiental, na busca de coerência entre o que se pensa 
estar fazendo e o que realmente se faz. Tais práticas se constituem a 
partir das ideologias educativas, posturas e metodologias de 
educação que permearam a estruturação educacional e o percurso 
profissional do professor passando por suas próprias experiências 
escolares e mesmo por suas experiências de vida, pela sua trajetória 
de construção de conhecimento. 
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O cientista educacional , que é uma das facetas do ser professor, 

necessita de observar, escutar e possuir um novo olhar na escola, 
pertencente a Educação/Sociedade Brasileira. Seu dia-a-dia requer 
uma delimitação de seu objeto de estudo e sua metodologia de 
pesquisa, para tanto corroborados em convenções e tratados 
internacionais sugerimos que seja a escola, por excelência, o objeto 
de estudo do professor e que o mesmo utilize as diversas 
metodologias de pesquisa científica educacional para o seu rigor 
científico iniciando para tanto o desvendamento da sala de aula 
enquanto lugar democrático e participativo. 

Nossa contribuição, em quanto grupo de pesquisas em Direito 
Educacional,que a partir do poder originário do povo mineiro, sob a 
inspiração do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre a Educação para o século XXI (1999 p.89-90.) 

"À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um 
mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 
bússola que permita navegar através dele. ( .. . ) Para poder dar 
resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-
se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de 
toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 
envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com 
os outros em todas as atividades humanas; finalmente apreender a 
ser, via essencial que integra as três precedentes." 

se dará preliminarmente através do fórum de discussões sobre 
direito educacional: Direito à Educação Ambiental na WWW nos 
endereços: http://sites.uol.com.br/direducacional/ que pretende discutir 
questões educacionais em vista de construir políticas públicas em 
educação para consulta dos parlamentos mineiros e nacionais. 

Desta maneira os participantes do Seminário Legislativo Águas de 
Minas 11 exigem a incorporação efetiva da Educação Ambiental nos 
ambientes formais e informais de resgatando a Educação Ambiental 
como um Direito Educacional da Criança , adolescente , adulto e ao 
idoso em consonância com a Constituição Republicana de 1988, com 
a Constituição Mineira de 1989, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Estatuto de Criança e do Adolescente, Estatuto 
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do Idoso e Legislação Ambiental e Educacional. 

Anexo: 
DIREITO EDUCACIONAL: O DIREITO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO UM DIREITO EDUCACIONAL 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Educaciona 

educacionaldireito@zipmail.com.br- sites.uol.com.br/direducacional 
(INTRODUÇÃO) A ausência da prática de Educação Ambiental (EA) 

na Educação Básica através de projetos interdisciplinares, disciplinas, 
grupos de estudo e redes de educação ambiental justifica nossa linha 
de pesquisa. Distintas abordagens teóricas sobre a Educação 
Ambiental procuram entender as motivações para sua inclusão como 
disciplina ou sua rejeição por parte de segmentos sociais. A Educação 
Ambiental constitui-se em um modelo de estudo interdisciplinar. Sua 
origem se deu de forma transdiciplinar, com baixo grau de 
institucionalização educacional e com caráter intergovernamental( 
entre o Município e o Estado). Essas características impõem 
restrições ao reconhecimento e ao exercício da Educação Ambiental 
como Direito Educacional. Este trabalho tem como objetivo geral 
analisar as políticas de Educação Ambiental na Educação Básica. 
Como objetivos específicos primeiramente entender as fontes de 
legitimidade, do ponto de vista do Direito Educacional. Posteriormente, 
analisar a possibilidade de exercer o direito público subjetivo à EA na 
sua modalidade de prática cultural , em cfrculos de cultura e na 
escolaridade formal. Este estudo pertence à proposta de pesquisa em 
"Direito Educacional" ainda pouco explorada em pesquisas científicas. 
A relevância da questão dos Direitos Educacionais tutelados na 
Constituição Republicana, na Constituição Mineira e em declarações 
internacionais verifica-se quando operacionaliza a obrigatoriedade da 
EA no currfculo e em práticas com identidade própria e interdisciplinar, 
através de um poder cogente. 

(METODOLOGIA) O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa 
bibliográfica pela abordagem etnometodológica. Teve dois momentos. 
Primeiro, procurou-se fundamentá-la em três fontes bibliográficas: nos 
dados estatísticos que refletem a conjuntura sócio-educacional 
contemporânea, na análise crítica das alterações dos direitos socio-
educacionais recém positivados e na doutrina de mestres do Direito, 
da Educação e do Direito Educacional. Completando as fontes , 
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também foram buscados os documentos das políticas de governo 
para a Educação enquanto Direito (ONU, UNESCO, UNICEF, MEC, 
INEP, FNDE, Secretarias Estadual e Municipal de Educação, 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e outros) e não-
governamentais (Associação Brasileira de Direito Educacional, 
GEPEDE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais 
etc). No segundo momento, considerou-se o fórum de discussão 
assíncrona mediado pela Web, analisando-se e-mails com 
questionamentos acerca de relações jurídico-educacionais sobre o 
Direito à Educação Ambiental em ambientes formais de escolaridade 
"(http:sites. uol.com. br/direducacional)". 

(RESULTADOS) Como resultado principal mantém-se o Fórum de 
discussões sobre Direito Educacional na url: 
sites.uol.com.br/direducacional. Pelo conteúdo dos e-mails, as 
consultas sobre a existência ou não de direitos educacionais sobre a 
EA na Educação Básica assecuratórios, em situações particulares, 
refletiram a desconsideração e a desorientação sobre a Educação 
Ambiental como direito da criança e adolescente, em situações de 
escolaridade formal na educação obrigatória. O fórum de discussão 
assíncrono foi analisado em dezesseis semanas. Foram computadas 
70 mensagens, emitidas por 47 pessoas. Na análise do correio 
eletrônico, 23 e-mails, 32% das mensagens, foram sobre relações 
jurídico-educacionais de situação funcional de trabalhadores 
educacionais; 33 e-mails, 47% das mensagens, relacionava-se à 
prestação do serviço educacional, incluindo a EA pelas Escolas 
Estaduais, Municipais. As 14 mensagens restantes, correspondendo a 
21 % do total , foram sobre assuntos gerais do Direito Educacional 
(matérias obrigatórias no currículo, a EA no Projeto-Político-
Pedagógico e no Plano de Desenvolvimento Escolar etc.). 

(CONCLUSÕES) Os Direitos Educacionais concernentes à EA na 
Educação Básica, mesmo sendo fundamentais, não são muito 
divulgados e conhecidos pelo cidadão. Sofrem constantes atentados 
por parte do Estado e de diversos seguimentos sociais, inclusive da 
comunidade escolar, quando desinformada. Isso ocorre, apesar de 
muitas vezes serem tratados em instrumentos normativos 
internacionais e de maneira programática na Constituição Republicana 
e Mineira. Assim, buscamos contribuir no processo de reflexão-
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sistematização do Direito Educacional Brasileiro, pela 
compreensão e investigação, através da gestão de ciência e 
tecnologia C& T do tipo interacional ou de auto-regulação, de ação 
coletiva e centrada na autonomia. Este estudo sugere a elaboração de 
uma cartilha sobre os Direitos Educacionais à Educação Ambiental na 
Educação Básica. Essa cartilha poderá contemplar o Direito 
Ambiental , considerando o Direito Internacional e os Direitos 
Humanos. 

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
1 - lgam - Marco Antônio Fernandez 
2 - Projeto Manuelzão - Maria Aparecida Santos e Santos 
3 - Conselho Estadual De Saúde - Odair dos Santos Júnior 
4 - Copasa - Valter Vilela 
5- Fonasc- João Clfmaco 
6 - Fórum Mineiro dos Comitês de Bacia Hidrográfica - Mauro da 

Costa Vai 
7 - Ruralminas - Augusto César Soares dos Santos 
8 - Epamig - Sérgio Mário Regina 
9- Unimontes - Ivo das Chagas 
1 O - Sociedade Amigos do Parque das Águas - Caxambu - Maria 

Antônia Nunes Willians M. Barreto 
11 - Fiemg - Juliana Koepeel 
12 - Faemg - Gilman Viana Rodrigues 
13 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba - GD8 - Edna 

Costa de Oliveira 
14- SF04- Três Marias - Sílvia Freedman Ruas Durães 
15 - Comissão Pró-Comitê do Rio Mucuri - Alice Lorentz de Faria 

Godinho 
16- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 
17 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 
18 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga 
19 - Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 

Pardo e Mogiguaçu 
20- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba 
21 -Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito 
22 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará 
23 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu 



24- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
25- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
26 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí 
27 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí 

258 

28 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco -
Comissão Provisória 

29 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - Comissão 
Provisória 

30 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas 
(GD3) -Comissão Provisória 

31 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Rio Grande (GD7) -
Comissão Provisória. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -A Presidência agradece 

a presença de todos os senhores e autoridades que participaram. 
Foram 17 seminários. A Assembléia teve como prioridade discutir este 
assunto de importância mundial: as águas. Todos estão cientes de 
quanto é difícil um trabalho como este chegar ao final. 

Todos os documentos entregues à Assembléia terão prioridade no 
segundo semestre, a fim de tomarmos as providências necessárias. 
pois os Deputados Ivo José, Wanderley Ávila e eu, junto com a Mesa 
Diretora, elegemos fundamental toda discussão sobre o meio 
ambiente, especialmente sobre as águas. 

Tivemos vários encontros em nível regional, e foi o maior seminário 
para discutir o assunto das águas, um tema tão importante. O 
Deputado Ivo José informou-nos que esse tema foi também tratado 
em Santa Catarina, mas o evento de Minas Gerais foi o mais 
proveitoso e contou com a presença de várias autoridades e 
representantes das diversas bacias. 

Mais uma vez, agradeço a todos os nossos assessores e aos 
Deputados, em especial Ivo José, Wanderley Ávila, que me 
representou em várias solenidades, e Maria José Haueisen, que 
também fez um trabalho maravilhoso em defesa das águas de Minas. 

Este seminário nos deixa com bastante orgulho da Casa e de todos 
que participaram das discussões. Ressalto que esse tema não deve 
ser tratado apenas pelo Poder Legislativo, mas também, e 
principalmente, por toda a sociedade civil organizada. 
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Manifestamos nossos agradecimentos pela elaboração desse 

documento. Podem ter certeza de que será de grande valia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 1°/8/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior. notificando o falecimento o 
Sr. Regina Ido Altair Alves, ocorrido em 19/7/2002, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do 
Sr. Expedito Gonzaga da Silva, ocorrido em 24/7/2002, em Santo 
Antônio do ltambé. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Estela Perdigão, ocorrido em 25/7/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres. notificando o falecimento da Sra. Maria 
de Lourdes Vieira Coura, ocorrido em 20/7/2002, em Dionísio. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2002 

ATA 

ATA DA 3798 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/8/2002 
Presidência das Deputadas Maria Olívia e Maria José Haueisen 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 18 Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 315 e 316/2002 
(encaminham o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.218 e o Projeto 
de Lei n° 2.291 /2002), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 2.292 a 2.303/2002 - Requerimentos n°s 3.451 e 3.452/2002 -
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros -
Comunicações: Comunicação do Deputado Wanderley Ávila -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George -
Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - 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 
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mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das duas atas das reuniões 
anteriores. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Aílton Vilela, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- A Deputada Maria José Haueisen, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N° 315/2002* 
Belo Horizonte, 22 de julho de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
veto total à Proposição de Lei no 15.218, que proíbe o lançamento do 
nome de mutuário do Sistema Financeiro da Habitação com 
prestações em atraso no cadastro dos serviços de proteção ao 
crédito. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

Razões do Veto 
Ao receber, para ser sancionada, a Proposição de Lei no 15.218, que 

proíbe o lançamento do nome de mutuário do Sistema Financeiro da 
Habitação com prestações em atraso no cadastro dos serviços de 
proteção ao crédito, vejo-me no dever de negar-lhe veto total pelos 
motivos adiante expostos. 

Em consonância com os artigos 5°, XXXII , e 170, V, da Constituição 
da República, bem como com o estabelecido no artigo 48 de suas 
Disposições Transitórias, foi editada a Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor. Ao 
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tratar, no Capítulo V, das práticas comerc1a1s, essa legislação 
contempla os Bancos de Dados e Cadastro dos Consumidores e 
regula as suas funções, considerando-os como entidades de caráter 
público. 

Trata-se, portanto, de entidades previstas pelo Código de Defesa do 
Consumidor, com a finalidade de organizar o cadastro dos 
consumidores, em conformidade com as normas citadas da 
Constituição da República. 

Sinto, assim, que a proposta, ao vedar o lançamento do nome de 
mutuário do Sistema Financeiro de Habitação com prestações em 
atraso no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, não deve ser 
acolhida, uma vez que não cabe ao Estado construir norma 
dispensan.do determinada categoria de consumidor do registro 
cadastral , contrariando a Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Com fundamento no exposto e tendo em conta que a matéria 
considerada é da alçada federal , oponho veto total à Proposição de 
Lei no 15.218, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para 
reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2002. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

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

"MENSAGEM No 316/2002* 
Belo Horizonte, 8 de julho de 2002. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
altera a Lei no 12.733, de 30 de dezembro de 1997, traduzindo-se, 
assim, em modificação legislativa que proporcionará incentivo a 
projetos culturais e na área de esportes no Estado de Minas Gerais. 

O projeto resultou de uma modificação que se tornou imprescindível, 
em face da imperiosa necessidade de se cuidar de incentivar os 
esportes tanto quanto já se tem por assentada a mesma urgência de 
se concederem incentivos à cultura. 

A legislação vigente em nosso Estado deixava a descoberto 
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exatamente a parte referente aos projetos na área de esportes, 
impedindo-se, então, o pleno desenvolvimento destas que são 
atividades hoje reconhecidas como formas de educação e de 
disciplina. especialmente da juventude. 

Por esta razão, ao invés de se propor um novo e alentado projeto, 
que poderia não ser levado inteiramente a efeito, em razão de ser a 
eficácia destas propostas mais extensas vinculada a condições mais 
difíceis de ser implementadas, cuidou-se de aproveitar fecunda 
experiência já havida na área da cultura, para a qual a legislação vem 
operando os seus efeitos próprios sem dificuldades e com evidentes 
resultados na atualidade. 

Apresento a Vossa Excelência, nesta oportunidade, protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.291 /2002 
Dispõe sobre a aplicação do incentivo fiscal de que trata a Lei n° 

12.733, de 30 de dezembro de 1997, a projetos esportivos. 
Art. 1 o - O incentivo fiscal instituído para a realização de projetos 

culturais , nos termos da Lei no 12.733, de 30 de dezembro de 1997, 
com as modificações de Lei n° 13.665, de 20 de julho de 2000, é 
estendido, nas mesmas condições e critérios, forma e limites 
estabelecidos pela mencionada Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 
1997, à realização de projetos esportivos que tenham por objetivo: 

I - o atendimento à população, em qualquer atividade física de 
recreação ou lazer, visando à ocupação do tempo livre e melhoria da 
qualidade de vida do cidadão; 

11 - o atendimento ao desenvolvimento da motricidade básica geral e 
à iniciação esportiva de crianças e adolescentes, com faixa etária até 
14 anos, em atividades esportivas direcionadas, praticadas com o 
orientação técnico-pedagógica; 

111 - a formação e rendimento esportivo, realizados com orientação 
técnico-pedagógica para atendimento a equipes ou atletas de 
qualquer idade, devendo estes ser federados, visando ao aprimorando 
técnico e à prática esportiva de alto nível; 

IV o atendimento a projetos de desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de tecnologia aplicada à pratica esportiva, de 
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concessão de bolsas para o desenvolvimento de estudos 
científicos voltados para o esporte, de formação e treinamento de 
recursos humanos para o mercado esportivo e de financiamento a 
publicações literárias e científicas sobre esporte; 

V- o atendimento social através do esporte, com recursos de fundo 
a ser criado, para realização de projetos esportivos e sociais em 
comunidades de baixa renda, visando promover a inclusão social e o 
equilíbrio na distribuição do incentivo fiscal em todo o Estado. 

Art. 2° - A concessão do incentivo para os esportes depende de 
aprovação do projeto respectivo pela Secretaria de Estado de 
Esportes. 

Art. 3° - O Poder Executivo baixará o regulamento sobre o incentivo 
aos esportes no prazo de 90 (noventa) dias contados da vigência 
desta lei , nele fixando o percentual do incentivo a ser aplicado em 
projetos esportivos. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno . 

.. - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Paulo Renato Souza, Ministro da Educação, encaminhando 
balanço da formação dos professores brasileiros de 1995 até os dias 
de hoje. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Assuntos Municipais, 
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.093/2002. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Assuntos Municipais, 
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n°s 1.952/2000 e 
2.132/2002. (-Anexem-se aos respectivos projetos de lei.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.202/2002, em atenção a 
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
2.202/2002.} 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 3.437/2002, da Comissão 
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de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de Gestão 
do Fundo Nacional Antidrogas (2), encaminhando cópias das 
publicações dos Termos Simplificados de Convênios, firmados entre a 
Secretaria Nacional Antidrogas - GSIPRISENAD - e o Grupo Salva 
Vidas e entre essa Secretaria e o Serviço Evangélico de Reabilitação -
SER.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e 
Cooperativismo (2), comunicando a liberação, pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dos recursos dos convênios 
com o Sindicato Rural de Coromandel e com a Cooperativa 
Agropecuária Região Leste de Minas Gerais de Reponsabilidade Ltda. 
(-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.292/2002 

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à 
Maternidade, à Infância e ao Adolescente de Doresópolis- APROMID 
-, com sede no Município de Doresópolis. 

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

Proteção à Maternidade, à Infância e ao Adolescente de Doresópolis-
APROMID -, com sede no Município de Doresópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de julho de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e 

ao Adolescente de Doresópolis é uma instituição filantrópica, sem fins 
lucrativos, que cumpre fielmente as determinações estatutárias. 

As finalidades da entidade, segundo seu estatuto, são: assistir e 
promover as crianças e os adolescentes; promover a educação e 
formação integral da pessoa humana; zelar pela sua saúde física e 
mental; assistir as gestantes e as nutrizes; dar proteção, tratamento e 
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educação às crianças portadoras de deficiência. 

Tendo em vista que a referida entidade presta serviços relevantes à 
sociedade, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.293/2002 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos Essênios no 

220, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos 

Essênios no 220, 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 Reuniões, 6 de agosto de 2002. 
Ermano Batista 
Justificação: A Loja Maçônica Aldeia dos Essênios no 220, também 

conhecida como Loja Maçônica Simbólica Aldeia dos Essênios, com 
sede no Município de lpatinga, foi fundada em 9/9/99. 

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, iniciática, filosófica, 
filantrópica, educativa e cultural , que segue os tradicionais princípios 
da maçonaria universal e tem como principais objetivos a ajuda a 
deficientes físicos e pessoas carentes, drogadas e desabrigadas. 

A diretoria é composta por pessoas idôneas que dedicam, em 
alguns casos, tempo integral para melhorar as condições 
socioeconômicas de seus atendidos, assim como dos moradores do 
município, por saberem que este é o único caminho para o 
desenvolvimento do nosso País. 

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição 
ora apresentada. 

- 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° 2.294/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Desenvolvimento Rural de Tamboril , com sede no Município de 
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Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Desenvolvimento Rural de Tamboril , com sede no Município de 
Divinópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de março de 2002. 
João Leite 
Justificação: O Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de 

Tamboril, com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil 
sem fins lucrativos, fundada em 1974, que vem buscando o bem 
comum daquela comunidade através de ações de proteção à saúde e 
ao trabalho. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias 
para a população de Divinópolis, pelo que conto com o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 2.295/2002 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da 

Comunidade de Amadeu Lacerda, com sede no Município de 
Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento da Comunidade de Amadeu Lacerda, com sede no 
Município de Divinópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2002. 
João Leite 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de 

Amadeu Lacerda, com sede no Município de Divinópolis, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1976, que vem 
congregando moradores da comunidade para a busca do bem comum 
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por meio de ações de proteção à saúde, maternidade, infância e 
velhice. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade publica 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias 
para a população de Divinópolis, pelo que conto com o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.29612002 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro Quintino, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de julho de 2002. 
João Leite 
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Quintino, com 

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, fundada em 1992, que vem congregando moradores da 
comunidade com o fim de se buscar o bem comum através de ações 
de proteção à saúde, maternidade, infância e velhice. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, com melhorias para a população 
de Divinópolis, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar. e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.29712002 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede no 



Município de Divinópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de março de 2002. 
João Leite 
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Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora 
das Graças, com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade 
civil sem fins lucrativos, fundada em 1981 , que vem congregando 
moradores da comunidade para se buscar o bem comum por meio de 
ações de proteção à saúde, maternidade, infância e velhice. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a 
população de Divinópolis, razão por que conto com o apoio dos 
nobres colegas para a aprovação deste 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° 2.298/2002 
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Mendes 

Pimentel, com sede no Município de Mendes Pimentel. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar 

Mendes Pimentel , com sede no Município de Mendes Pimentel. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de julho de 2002. 
José Henrique 
Justificação: A Fundação Hospitalar Mendes Pimentel é uma 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, em funcionamento desde 
setembro de 1987. 

Foi criada com o objetivo de prestar assistência médica geral, 
hospitalar e ambulatorial , e serviços auxiliares de diagnóstico e 
tratamento, visando sempre o progresso médico-hospitalar da 
comunidade em que atua. 

Trata-se de entidade que não remunera os membros de sua 
diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 

Evidencia-se, assim, o seu caráter de utilidade pública, demonstrado 
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também em documentação anexa. Sendo assim, por certo esta 
postulação receberá o apoio dos nobres pares. 

- 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 N° 2.299/2002 
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e 

Artística Queluz de Minas, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional, 

Cultural e Artística Queluz de Minas, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2002. 
Mauri Torres 
Justificação: A Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz de 

Minas é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, 
voltada para atividades assistenciais e beneficentes. sem fins 
lucrativos e de duração indeterminada. Tem como finalidades 
precípuas produzir e executar serviços de radiodifusão em todas as 
suas modalidades, sem finalidade comercial , isto é, com fins 
exclusivamente educativos, culturais e artísticos; implantar livrarias e 
cinemas, editar revistas , desenvolver grupos de teatro e dança e 
corais, estimular manifestações folclóricas e exercer atividades 
complementares à operação da emissora; contribuir para a melhoria 
do ensino; promover e divulgar as potencialidades artísticas, eventos 
e programas de interesse da comunidade e da região; articular-se com 
instituições congêneres e especializadas, públicas e particulares, 
nacionais e estrangeiras, visando o intercâmbio de programas que 
atendam aos objetivos de sua linha programática. 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços 
assistenciais prestados pela Fundação, espero contar com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
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c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.300/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

Nossa Senhora do Rosário de Fortaleza de Minas, com sede nesse 
município. 

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora do Rosário de Fortaleza de 
Minas, 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, 6 de agosto de 2002. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A Associação mencionada no corpo do projeto, 

sociedade civil sem fins lucrativos, tem sede e foro em Fortaleza de 
Minas. Possui caráter beneficente, cultural , de assistência social e de 
promoção humana e tem por objetivo coordenar as obras e 
movimentos dos moradores do Bairro Nossa Senhora do Rosário, 
articulando, desenvolvendo e promovendo as suas ações, no âmbito 
dos problemas sociais, econômicos e educacionais, visando à 
formação de espírito comunitário. 

Para a consecução de suas metas, buscará promover o 
desenvolvimento da comunidade, através da conscientização de suas 
potencialidades e necessidades; fornecer aos moradores uma 
perspectiva global dos problemas existentes, examinando-os e 
debatendo-os; fortalecer, estimular e dinamizar a comunidade para 
que sejam atingidos os seus objetivos. 

Sendo assim, esperamos o apoio de nossos nobres pares para que 
esta iniciativa venha a ser aprovada. 

- 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° 2.301 /2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira 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 
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Oliveira parte de imóvel de propriedade do Estado, situado nesse 
município, no qual funciona o Oliveira Tênis Clube- OTC -, com área 
de 24.802,05 m2 (vinte e quatro mil oitocentos e dois vírgula zero cinco 
metros quadrados) , conforme escritura registrada a fls. 87 do livro n° 
3-F, de Transcrição das Transmissões, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Oliveira. 

§ 1 o - A parte de imóvel mencionada neste artigo refere-se à parte 
A 1, localizada de frente para a Rua dos Passos em 70.00m (setenta 
metros); fazendo lado direito com o córrego/Rua São Cristóvão em 
29,00m (vinte e nove metros) . defletindo à direita ainda com o mesmo 
confrontante e apresentando deflexões variadas em uma distância de 
218,00m (duzentos e dezoito metros); fazendo lado esquerdo com a 
área A2 em 70,00m (setenta metros), seguindo com uma deflexão à 
direita em 117,00m (cento e dezessete metros). onde faz outra 
deflexão à direita em 2,00m (dois metros) e continua em deflexão para 
o fundo em 75,00m (setenta e cinco metros}, com o mesmo 
confrontante; e fazendo fundo com a Rua Olegário Reis Pires em 
1 06,00m (cento e seis metros). 

Parágrafo único - A parte de imóvel descrita neste artigo reverterá 
ao patrimônio do Estado se o processo de municipalização sofrer 
modificação ou se lhe for dada destinação distinta da descrita no 
"caput". 

Art .2° - Esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. 
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de julho de 2002. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: O projeto de lei em questão destina-se a fazer doação 

ao Município de Oliveira de parte de um imóvel que foi adquirido pelo 
Estado. Nessa parte, atualmente, encontra-se a sede e todas as 
dependências do Oliveira Tênis Clube - OTC. Após a doação do 
imóvel ao Município de Oliveira, pretende-se celebrar um comodato 
com o clube por tempo não inferior a 20 anos. 

O projeto, por sua forma autorizativa, não encontra óbice de 
natureza constitucional e legal, motivo pelo qual esperamos o apoio 
dos nobres pares desta Casa. 

- 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 No 2.302/2002 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Matozinhos, com sede naquele município. 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE de Matozinhos, com sede no 
Município de Matozinhos. 

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 julho de 2002. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado. 
Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 

grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço e à abnegação de seus dirigentes e, sobretudo, ao espírito 
de amor que eles dedicam ao próximo. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

Sua declaração de utilidade pública em nível estadual permitirá que 
a entidade em questão se torne apta a empreender projetos maiores 
no desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.303/2002 
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita O Precursor- GEOP -, 

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 Grupo Espírita O 

Precursor- GEOP -, 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 . 
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Cristiano Canêdo 
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Justificação: Fundado em 30/10/83 e registrado no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte, o 
Grupo Espírita O Precursor é uma associação sem fins lucrativos, 
filantrópica, educacional e cultural. De natureza civil , é constituída por 
número ilimitado de sócios e tem prazo de duração indeterminado. 

No art. 2° de seu estatuto, são enumerados seus objetivos: o estudo 
sistemático da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e a 
divulgação de seus princípios, principalmente no que diz respeito a 
sua aplicação moral: e a promoção da beneficência espírita cristã pela 
assistência social , em todas as formas de expressão, dentro de suas 
possibilidades e recursos, sem distinção de sexo, raça, religião, cor, 
posição social , partido político ou nacionalidade. 

Para a consecução desses fins , promoverá reuniões de estudo em 
dias e horários previamente determinados, bem como poderá manter 
escolas, bibliotecas, livrarias, ambulatórios médicos e odontológicos, 
além de núcleos para atividades de caráter assistencial . 

Esclarecida a natureza da associação e demonstrada a relevância 
de seus trabalhos em prol da melhoria da qualidade de vida, estamos 
certo de que os nobres colegas parlamentares haverão de prestar 
irrestrito apoio à aprovação do projeto ora 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.451 /2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja enviado 

ao Governador do Estado pedido de informações a respeito da 
renovação antecipada do contrato de prestação de serviços bancários 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco ltaú S.A. (- À 
Mesa da Assembléia .) 

N° 3.452/2002, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
encaminhado ao Ministério Público o Requerimento no 3.451 /2002. 
para ciência e apuração de possíveis irregularidades. (- À Comissão 
de Administração Pública.) 

Dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, solicitando seja 
apreciado pelo Plenario o Projeto de Lei n° 2.130/2002. 
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Comunicações 

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 
Wanderley Ávila. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
A Sra. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para 
homenagear a Escola Sindical 7 de outubro. 

A ata deste 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 as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 7, 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. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 6/8/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Gelson Perpétuo Socorro Vieira, ocorrido em 28/7/2002, em 
Capelinha. (-Ciente. Oficie-se.) 
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inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George - Pinduca 
Ferreira - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h15min, a lista de 

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



Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
13 Parte 

1a Fase (Expediente) 
Ata 
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- O Deputado Wanderley Ávila , 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, na leitura que o Secretário 

Deputado Wanderley Ávila fez da ata, consta que foi retirado o nome 
da Profa. Magda Mara Assis da votação da manhã, por faltarem 
pressupostos regimentais . Mas, na ata desta reunião, vejo que consta 
o seu nome. Gostaria de obter esclarecimentos a respeito. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite 
que os nomes dos Profs. Antônio Valadão, Diva Chaves Sarmento, 
lrene de Melo Pinheiro, Gilson Soares e Magda Mara Assis estavam 
em uma indicação única, mas colocaremos em votação esses nomes, 
salvo o da Profa. Magda Mara Assis , porque não se submeteu à 
argüição pública que a nossa Constituição exige. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o nome dela consta nas 
indicações feitas para apreciação na ordem do dia da reunião da 
tarde. Gostaria de esclarecimentos sobre essa questão. 

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, a mensagem do Governador 
apresenta os nomes em conjunto. Por isso, em nossa pauta para 
votação, constam os nomes dos indicados para serem votados, salvo 
o da Profa. Magda Mara Assis , por não ter comparecido à argüição 
pública. 

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

alunos da Escola Estadual Renato Filgueiras e do Vereador Antônio 
Gil Bento da cidade de Papagaios. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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



PROJETO DE LEI N° 2.304/2002 
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São 

Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com sede no Município 
de Morada Nova de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 °- Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina da 

Sociedade São Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com 
sede no Município de Morada Nova de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, agosto de 2002. 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de 

Morada Nova de Minas é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por finalidade promover o bem-estar da comunidade. 

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme 
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos 
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a 
receber o título declaratório de utilidade pública em âmbito estadual, 
conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta 
proposição. 

- 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° 2.305/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros 

Recreio e Matias - ACOREMAT -, com sede no Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo. 

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

Comunitária dos Bairros Recreio e Matias- ACOREMAT -, com sede 
no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2002. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Recreio e Matias 
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é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem, entre outras 
finalidades, as de preservar a ética, estimular o interesse pelos 
problemas sociais e lutar por melhores condições de saúde, 
educação, saneamento básico e assistência social para os moradores 
desses bairros. 

Em face da relevância do trabalho comunitário que a entidade vem 
prestando, gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI 2.306/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Criança- APC -, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Criança- APC. 
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 julho de 2002. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação Pró-Criança - APC -, entidade civil sem 

fins lucrativos, tem como objetivo, entre outros: prestar assistência 
social por meio de ações voltadas para o desenvolvimento integral dos 
seus associados; promover a conscientização da família, dos 
profissionais e da sociedade, visando ao desenvolvimento integral da 
pessoa deficiente; propiciar tratamento especializado ao seu 
beneficiário deficiente, utilizando serviços próprios ou de instituição 
congêneres. 

- 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° 2.307/2002 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das 

estradas municipais que ligam Jaíba-Gado Bravo-Espinosa e Jaíba-
Monte Azul, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

de Minas Gerais DER-MG autorizado a assumir o controle e a 
manutenção das estradas municipais que ligam Jaíba-Gado Bravo-
Espinosa e Jaíba-Monte Azul. 

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo 
compreende todos os atos administrativos necessários para a 
efetivação do controle e da manutenção da estrada. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de julho de 2002. 
Carlos Pimenta 
Justificação: O Município de Jaíba está localizado a 600km da 

Capital , no norte de Minas, e sobrevive da agropecuária, com 
destaque para a agricultura irrigada. 

As péssimas condições em que se encontram as estradas 
mun1c1pais referidas no texto do projeto de lei, interferem 
negativamente no processo produtivo da região, uma vez que parte da 
produção agrícola passa por essas estradas, especialmente a 
produção de banana. 

O Município de Jaíba desempenha papel importante na 
consolidação do desenvolvimento da região, pois lá se encontra o 
maior projeto de irrigação da América Latina, o Projeto Jaíba. 

Apesar disso, a cidade é muito pobre: seu Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - é de apenas 0,45, abaixo da média 
brasileira. Conseqüentemente a Prefeitura não dispõe de recursos, 
nem de infra-estrutura para conservar essas estradas, pois não possui 
sequer um único equipamento para executar esse tipo de serviço. 

Conto, por isso, com o devido apoio dos nobres pares desta 
Assembléia Legislativa à aprovação deste projeto de lei. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 2.308/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá 

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

de Dores do lndaiá o imóvel constituído de terreno com área de 
2.689,60m2 (dois mil seiscentos e oitenta e nove vírgula sessenta 
metros quadrados) do imóvel localizado na área urbana, região 
situada no Bairro Buracão, com as seguintes confrontações: frente de 
47,00m (quarenta e sete metros) na Avenida Irmã Inês (antiga Rua 
Benjamim Constant) , fundos de 32,75m (trinta e dois vírgula setenta e 
cinco metros) com os Srs. João Bosco, Derci José Medeiros e 
Raimundo Ribeiro, à direita 52,60m (cinqüenta e dois vírgula sessenta 
metros) com a Paróquia Nossa Senhora das Dores. à esquerda 
68,25m (sessenta e oito vírgula vinte e cinco metros) na lateral com o 
Dispensário dos Pobres. 

Art. 2°- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não 
lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único. 

Parágrafo único - O imóvel objeto de doação é um lote vago, que faz 
parte do patrimônio do Estado e será destinado ao Município de Dores 
do lndaiá para que desenvolva o projeto Casa de Apoio à Criança e 
ao Adolescente. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2002. 
Dilzon Melo 
Justificação: O projeto Francisquinho foi criado pela Casa de Apoio à 

Criança e ao Adolescente, com o apoio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, visando reverter o quadro social no Município de 
Dores do lndaiá. Cidade de aproximadamente 15 mil habitantes, 
possui número significativo de crianças e adolescentes em situação 
de risco, causada por vários fatores: maus tratos, abandono, abuso 
sexual , negligência, exploração e violência de vários modos, comércio 
ambulante e drogas. 

Esses jovens e crianças são foco de atenção da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e do Ministério Público, que enfrentam 
grandes obstáculos na resolução e no encaminhamento adequado 
dos casos, uma vez que não dispõem de equipamentos sociais 
condizentes com as necessidades apresentadas. 

Em algumas situações, que requerem intervenção imediata, há a 
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retirada provisória da criança de seu meio familiar. Nesses casos, 
os órgãos envolvidos têm usado soluções paliativas ou, às vezes, 
inadequadas. 

Ressaltamos que a doação em questão não causará ônus para o 
Erário público. 

Em razão do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares desta Casa para 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° 2.309/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Champ·s 

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

Comunitária Champ 's Elyseés- ACOMCEL-, sediada em Paraopeba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2002. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Viver em comunidade é preocupar-se com o que é 

comum e tornar-se menos individual. O relacionamento entre as 
pessoas as aproxima, maximiza o sentimento, redunda em maior grau 
de solidariedade, contribui para a felicidade quando, e somente 
quando, as diferenças, as particularidades, as essências são 
respeitadas. 

Na consecução do bem comum, por efeito de arranjo de forças 
políticas foi criado o Estado, cuja função é preservar o relacionamento 
entre os seres, de forma a tornar possfvel a convivência. 

Só que o ESTADO, por mais bem-intencionado, dimensionado ou 
aparelhado, a partir de determinado ponto histórico, tornou-se incapaz 
de satisfazer, por vezes, as necessidades básicas do ser humano. 

Conta, então, o setor público com as Associações, comumente 
chamadas de terceiro setor, ao qual o novo Código Civil, que passará 
a vigorar a partir de 11/1/2003, dedicou atenção especial. 

A entidade foi fundada em 22/8/92, conforme registro no livro A-6, 
sob o no 3.551 , do Serviço Registra! de Pessoas Jurídicas em 
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Paraopeba. 

Entre outros são objetivos da entidade a proteção à saúde da 
família, de gestantes e de crianças e idosos; combate à fome e à 
pobreza; a integração dos membros da comunidade no mercado de 
trabalho; a proteção ao meio ambiente; e a promoção de atividades 
culturais , sociais e desportivas. 

Os serviços prestados pela Associação são gratuitos, não são 
remunerados os cargos de direção, ocupados por pessoas idôneas 
consoante atestado respectivo. 

Ao se pretender o reconhecimento de que a Associação se reveste 
de caráter público está o Poder Legislativo estadual declarando que a 
entidade merece respeito e deve continuar na luta por vida melhor e 
mais fraterna . 

A declaração de legalidade consolida o que a realidade já acolheu. 
Assim , conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.310/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 

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

lndianópolis o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
constituído de terreno com área de 1 0.506,25m2 (dez mil quinhentos e 
seis vírgula vinte e cinco metros quadrados), matriculado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de lndianópolis sob o n° 12.026 
do livro 3-G , a fls. 27. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar 
uma escola. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de quatro anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 °. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende 
Justificação: Este projeto de lei destina-se a fazer reverter um imóvel 

ao Município de lndianópolis, o qual foi doado ao Estado por esse 
município para que ali se construísse uma escola pública. No entanto, 
o Estado não cumpriu a finalidade da doação, contida em leis 
municipais que a autorizavam, mesmo tendo sido lavrada escritura de 
transmissão de imóveis. Portanto, o imóvel deve retornar ao rol de 
bens do referido município. 

Pela importância desta matéria, acreditamos em sua aprovação por 
nossos ilustres pares. 

-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 .311 /2002 
Declara de utilidade pública o Templo Amuraçuy do Amanhecer de 

Belo Horizonte/MG, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Templo Amuraçuy do 

Amanhecer de Belo Horizonte/MG, com sede no Município de 
Ribeirão das Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de julho de 2002. 
lrani Barbosa 
Justificação: A Associação que se quer beneficiar vem prestando 

relevantes serviços à comunidade, notadamente no campo 
assistencial. Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores 
facilidades para desenvolver seu trabalho. Por isso, conto com o apoio 
dos nobres Deputados para a aprovação deste projeto, considerando 
que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação 
em vigor. 

- 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 .312/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Raiz. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Raiz, com sede no Município de Santana dos Montes. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, julho de 2002. 
José Milton 
- 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° 2.313/2002 
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Dora Barbosa à 

Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada no Município de 
São João do Paraíso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada na 

Av. Dr. Osório Adrião da Rocha, 438, nesse município, passa a 
denominar-se Escola Estadual Professora Dora Barbosa. 

Art. 2° - A biblioteca da Escola a que se refere o artigo anterior 
denominar-se-á Biblioteca Escolar Professora Terezinha Barbosa. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 23 de julho de 2002. 
Rogério Correia 
Justificação: Este projeto de lei é uma homenagem às Profas. Maria 

das Dores Barbosa Gomes e Terezinha Barbosa Rocha, que 
lecionaram na Escola Estadual de São João do Paraíso até a data de 
seu falecimento. Tidas como excelentes mestras, ótimas 
companheiras de trabalho e profissionais exemplares, dedicaram 
vários anos de serviços à comunidade desse município. 

Por desejo unânime da comunidade escolar, manifesto em reunião 
do Colegiado da Escola, realizada em 24/5/2002, apresenta-se a 
proposta de homenageá-las dando a denominação de Dora Barbosa 
ao estabelecimento escolar e a de Terezinha Barbosa à respectiva 
biblioteca. 

Com esta homenagem, pretendem conservar na memória da 
comunidade de São João do Paraíso o exemplo e a dedicação que 



elas legaram. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Educação, para deliberação. nos termos do art. 188, 
ele o art. 1 03. inciso I, do Regimento Interno. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Marcelo Gonçalves. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que ocupam as galerias. imprensa presente e assessoria da 
Casa, inúmeras vezes tenho ocupado esta tribuna para falar do 
descaso com que tem sido tratado o produtor rural mineiro. 

Recentemente, houve um encontro entre alguns representantes da 
classe produtora do Norte de Minas e o candidato a Governador do 
Estado pelo PMDB, Newton Cardoso. Nessa ocasião, estiveram 
presentes o Deputado Federal Saraiva Felipe, a Deputada Federal 
Maria Lúcia Cardoso e o nosso companheiro, grande líder do Norte, 
Deputado Luiz Tadeu Leite. Tivemos a oportunidade de ouvi r 
depoimentos dramáticós. Para se ter uma idéia, uma caixa de mamão 
papaia, com 18 unidades selecionadas, está sendo vendida a R$1 ,00, 
enquanto o consumidor paga cerca de R$2,00 pelo quilo desse 
produto no sacolão. 

Convenhamos, o produtor rural não está conseguindo repor sequer 
os custos da produção, e isso demonstra claramente por que o 
Governo Federal consegue manter baixo o índice de inflação. 

A propósito, Presidente, Srs. Deputados, recebi , no decurso do 
recesso parlamentar, correspondência do Presidente da FAEMG, Dr. 
Gilman Viana. cobrando nosso empenho junto às autoridades 
competentes quanto à extensão da tarifa diferenciada de energia 
elétrica -tarifa verde - para as áreas irrigadas, nos sábados, domingos 
e feriados; quanto ao cumprimento da Lei n° 10.438, de 26/4/2002. 
que garante o uso da tarifa diferenciada de energia na atividade de 
irrigação, no horário compreendido entre 21 h30min e 6 horas; quanto 
à extensão dessa tarifa diferenciada de energia para os consumidores 
de baixa medição - abaixo de 75kWh -, com uso exclusivo para 
irrigação; e quanto à suspensão imediata do encargo de capacidade 
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emergencial, o seguro apagão. 

Como sabemos, o Norte de Minas, o vale do Jequitinhonha e o 
Noroeste do Estado são as regiões mais carentes do nosso Estado, 
tendo como base de suas economias as atividades frutícolas e 
agrícolas irrigadas. 

Essas atividades proporcionam emprego e renda a uma imensa 
população carente, fixando esse contingente nas regiões de origem e 
evitando o fluxo migratório rumo aos grandes centros, o que gera 
instabilidade social difícil de ser controlada. As propriedades que se 
dedicam à atividade rural nessas regiões dependem da irrigação, pois 
são regiões de clima muito quente e seco na maioria dos meses do 
ano. 

Com a entrada do período da estiagem, as lavouras requerem maior 
tempo de funcionamento do sistema de irrigação, para compensar a 
ausência de condições pluviométricas satisfatórias. Como 
conseqüência, temos o aumento dos custos com a produção, 
inviabilizando a atividade, já penalizada com o excesso de tributos e 
taxas cobradas do setor. 

Convém salientar que essas reivindicações já são do conhecimento 
tanto dos órgãos estaduais quanto dos federais, pois cuidou o nosso 
Presidente da FAEMG de encaminhar a todos eles as reivindicações 
desse setor tão penalizado. 

Convém frisar que o Governo do Estado, por meio do Decreto no 
42.825, de 2/8/2002, criou o programa Crédito Fundiário de Combate 
à Pobreza Rural em Minas Gerais - CULTIVAR -, com a finalidade de 
promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no 
Estado e desenvolver e incentivar a atividade rural como alternativa 
econômica de desenvolvimento rural sustentável , com vistas à 
melhoria das condições socioeconômicas da população residente nas 
áreas rurais. 

Esperamos que não seja mais uma lei para ficar no papel , pois, 
afinal, já temos o FUNDERUR, já temos o Fomentar Terra, que, diga-
se de passagem, têm dotações orçamentárias inclusive para o ano 
2003. E, do outro lado, temos o produtor rural , com o pires na mão. 

Se o Governo tem um programa para a agricultura mineira, então 
temos de fazer com que esse programa saia do papel e se concretize 
no meio rural , salvando os nossos produtores do colapso. 
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A bem da verdade, o produtor rural não está conseguindo nem 

mesmo pagar as contas de energia gasta com a irrigação nas regiões 
Norte, Jequitinhonha e Noroeste de Minas. 

Fica, portanto, mais uma vez, o meu apelo às autoridades 
responsáveis pelo setor agrícola, para que tomem as providências 
necessárias e ajudem a salvar o nosso Estado, o nosso Norte de 
Minas, o nosso Brasil. Precisamos nos conscientizar dessa 
necessidade e mostrar ao Governo Federal que ele tem de investir no 
homem do campo. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado 
Dimas Rodrigues, é com muita satisfação que vou aparteá-lo, porque 
conheço o seu trabalho e as suas andanças. Estivemos em muitas 
caminhadas pelo interior de Minas em defesa do produtor e, 
principalmente, da produção mineira. 

Assistimos a depoimentos emocionados no Norte de Minas. Uma 
senhora nos disse que não passava mais na porta do Banco do Brasil, 
porque seu marido estava enterrado lá dentro. É dessa forma que 
quem trabalha no Brasil é tratado; é dessa forma que quem produz no 
Brasil é tratado: pega dinheiro para plantar uma roça e, depois, tem de 
vender a fazenda para pagar os juros. 

Como Presidente da Comissão de Agropecuária, trago a nossa 
solidariedade. Precisamos nos engajar nessa proposta. Temos de 
inverter essa situação no Brasil. Hoje, se quisermos arranjar dinheiro 
para construir mil casas populares numa cidade grande, o Governo 
Federal dá; se quisermos construir 1 00 casas no interior, para que as 
pessoas morem com qualidade e possam trabalhar lá, não 
conseguimos. O modelo brasileiro, a cada dia, convida mais as 
pessoas do interior para morarem na cidade, para se matarem ou 
morrerem na cidade. 

Gostaria de falar da importância do seu pronunciamento. Não 
podemos nos cansar de falar sobre isso. Em Porteirinha, o povo fica 
querendo plantar algodão, e o Governo não financia , não arranja 
semente ou adubo para aquelas famílias, que sempre ganharam seu 
sustento plantando algodão, para que possam viver na terra de que 
gostam e que amam. Enquanto isso, Minas está importando algodão 
de outros Estados para as nossas indústrias. 

Sempre que possível, temos de falar para tentar inverter esse 
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processo, porque os jovens do interior não desejam mais a cidade 
grande. Eles querem renda e emprego, desejam ficar na terra em que 
nasceram, pois sabem o risco e a aventura que é vir para a cidade 
grande. 

Deixo aqui o meu abraço ao Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço ao Deputado pela sua fala 

e pelo excelente trabalho prestado à frente da Comissão de 
Agropecuária. 

V. Exa. citou muito bem o caso do algodão. O Norte de Minas 
chegou a plantar 1 OO.OOOha de algodão. Naquela época, havia 1 00 mil 
empregos. Hoje, plantamos 15.000ha. Esse é um problema muito 
grande. Precisamos de incentivo. Sempre bati nessa tecla , sempre 
mostrei ao Governo Federal e às autoridades competentes que é 
preciso investir no homem do campo. Somente assim, será resolvida 
parte dos problemas sociais. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero também 
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Gostaria de acrescentar um 
fato que está ocorrendo em nossa região , no Jaíba, com o Projeto 
Jaíba especificamente. Aproveito seu pronunciamento para fazer 
também um apelo. 

Temos ali- é do conhecimento de todos- em torno de 3.000 colonos 
que acreditaram no Projeto Jaíba desde a sua implantação. Eles 
receberam as terras, cultivaram-nas e , por questões de ordem 
financeira, principalmente devido ao alto custo da energia elétrica para 
irrigação e ao alto custo da água extraída do São Francisco, que é 
cobrada pela direção do Projeto Jaíba, de 3.000 colonos assentados, 
cerca de 1.800, quase 60%, estão inadimplentes. 

O Projeto Jaíba, alardeado como o maior da América Latina, já está 
partindo para a sua segunda etapa, que ainda não foi iniciada devido 
à burocracia do COPAM e do IEF, que não liberam a licença 
ambiental. A próxima etapa é gerar riquezas para os Municípios de 
Jaíba e Matias Cardoso. 

Ao percorrermos a parte social do projeto, constatamos que 1.800 
colonos estão inadimplentes, não têm dinheiro para pagar a luz da 
irrigação e a água extraída do rio São Francisco. Por isso, estamos 
tentando a criação de um fundo de aval, financiado pelo Governo 
Federal , por meio do Banco do Nordeste, de mais de 
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R$25.000.000,00. A contrapartida do Estado, apesar de 
disponibilizada pelo BDMG, por meio do FUNDERUR, está presa na 
Procuradoria por questões burocráticas. Ontem, nos reunimos com o 
Secretário Paulino Cícero, que vem demonstrando grande 
sensibilidade. e com as direções do Projeto Jaíba e do Banco do 
Nordeste. Faço um apelo à Procuradora-Geral do Estado, Ora. 
Carmem Lúcia, nossa conterrânea de Espinosa, no Norte de Minas, 
para que examine com urgência as questões referentes à constituição 
desse fundo de aval, nos mesmos moldes de outros fundos existentes 
nos Estados da Bahia e Pernambuco. Faço esse apelo a fim de que a 
segunda etapa do Projeto possa ser desencadeada, Deputado Dimas 
Rodrigues. 

Também apelo ao Deputado João Batista de Oliveira, Presidente da 
Comissão de Agropecuária, para que, na próxima semana. possamos 
nos dedicar às questões relacionadas com o Projeto Jaíba e à 
constituição desse fundo de aval. fundamental para dar assistência 
àqueles 1 .800 colonos, que têm a terra mas estão impossibilitados de 
arcar com as despesas junto ao Banco do Nordeste. Esse apelo, que 
acrescento ao belo pronunciamento de V. Exa., Deputado Dimas 
Rodrigues, faço ao Deputado João Batista de Oliveira, do meu partido, 
figura ímpar na política mineira. a fim de que nos ajude, na próxima 
semana, a constituir esse fundo de aval , beneficiando 1.800 famílias 
do Projeto Jaíba. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Parabéns, Deputado Carlos 
Pimenta, por suas palavras e pelo trabalho que vem desenvolvendo. 
Também tenho o privilégio de ser majoritário no Projeto Jaíba. 
Portanto, somos seus defensores. Aqueles 1 .800 produtores 
inadimplentes são trabalhadores, que sabem lidar com a terra e 
precisam de incentivos. Elogio o trabalho do Secretário da Agricultura, 
Dr. Paulino Cícero. Apelo à Ora. Carmem Lúcia para que libere com 
rapidez o fundo de aval, porque os nossos produtores estão 
precisando urgentemente captar recursos dos agentes financeiros. 
Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
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Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 
Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) -(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. 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 a reunião ordinária de amanhã, dia 8, 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 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de junho de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Milton, Maria José Haueisen e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João 
Leite, Jorge Eduardo de Oliveira e Marco Régis. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado José Milton, 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 a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Presidente da Câmara Municipal de Ponte 
Nova, em que solicita empenho desta Comissão para impedir a rotina 
de destruição da mata do Parque Florestal Tancredo Neves, naquela 
cidade; e do Presidente da Associação Ecológica Vale do Gorutuba, 
informando que está sendo construído naquela cidade um posto de 
gasolina, sem se obedecerem as exigências da legislação ambiental. 
O Presidente acusa o recebimento em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
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Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o 
parecer sobre a Emenda n° 2, apresentada em Plenário, na forma da 
Subemenda n° 1 ao Projeto de Lei no 1.296/2000 (relatora: Deputada 
Maria José Haueisen). Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
José Milton, Presidente- Fábio Avelar- Antônio Andrade. 

ATA DA 91 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia três de julho de dois mil e dois, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos 
Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Miguel Martini. 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 apreciar a 
matéria constante da pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê a 
seguinte correspondência: ofícios dos Presidentes das Câmaras 
Municipais de Arcos, Bom Sucesso, Diamantina, Espera Feliz, Fruta!, 
Guarani, Guaxupé, lbiá, ltanhandu, Manhumirim e Santana do 
Paraíso, em apoio à pauta de reivindicação proposta pelo Sind-UTE. 
O Presidente informa que no dia 26/6/2002 designou os Deputados 
Antônio Carlos Andrada, José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva e João 
Pinto Ribeiro para relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei n°s 
2 .1 07, 2.191 , 2.199 e 2.21 0/2002; e avoca a si a relatoria do Projeto 
de Lei n° 2.231 /2002. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez. os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1 .170/2000 na forma 
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do vencido em 1 o turno (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada); 1.375/2001 na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva) e 2 .013/2002 na forma do vencido em 1 o turno (relator: 
Deputado Antônio Carlos Andrada) ; e pela aprovação, no 1° turno, do 
Projeto de Lei no 1.826/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada) , com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 2 , 
3 e 5, da Comissão de Direitos Humanos, e com a Emenda no 6, que 
apresenta, e rejeição da Emenda no 4 , da Comissão de Direitos 
Humanos. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, 
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n°s 1.999, 2.130 e 
2.210/2002 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro) ; e 2 .167/2002 
(relator: Deputado José Henrique), que receberam parecer pela 
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos n°s 3.433 e 3.438/2002. Passa-se à 3a 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando ao Secretário de 
Estado da Educação a alteração da Resolução no 1.554/99, para 
conceder aos atuais detentores do cargo de Diretor e da função de 
Vice-Diretor o direito à reeleição. Após discussão e votação, são 
aprovadas, cada uma por sua vez, as redações finais dos Projetos de 
Lei n°s 1.757/2001 e 2.085, 2.114, 2.118, 2.123 e 2.128/2002. 
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, 7 de agosto de 2002. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo - Sebastião 

Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 942/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 942/2000, do Deputado João Leite, pretende 

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Jeová Shalon , 
com sede no Município de Matozinhos. 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão 
para ser examinado preliminarmente, conforme o disposto no art. 188, 
c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Ao analisarmos os autos do processo, constatamos que a entidade 
mencionada no projeto está em funcionamento há mais de dois anos e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício de suas funções, já que particularmente o 
art. 14 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos cargos 
de sua diretoria. 

Sobre o destino dos bens da instituição, o art. 28 do mesmo diploma 
lega-os a entidades congêneres, caso ela seja dissolvida. Dessa 
forma, foram observados os preceitos legais que versam sobre a 
matéria. 

Conclusão 
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 942/2000 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.872/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 

1.872/2001 visa criar a Medalha Dona Joaquina de Pompéu. 
Publicada no "Diário do Legislativo", foi a matéria encaminhada a 

este órgão colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, conforme estatui o art. 188, c/c o art. 102, 111 , 
"a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em comento visa criar a Medalha Dona Joaquina do 
Pompéu, destinada a galardoar, no Estado, as mulheres que se 
destacaram no plano político, social, educacional e econômico, sendo 
conferida, a cada ano, no dia 8 de março. 

O art. 23 da nossa Lei Maior estabelece, observados os seus 
princípios, a competência de os Estados membros da Federação se 
organizarem e serem regidos pela Constituição e leis que adotarem. É 
certo que a organização federal pressupõe a precedência da 
Constituição da República sobre a estadual, conferindo 
homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado 
Federal. As normas centrais referem-se aos princípios constitucionais, 
aos princípios informadores e às regras de preordenação. 

Nesse contexto, compreende-se que conferir condecoração e 
distinções honoríficas, não sendo matéria de competência exclusiva 
da União nem do município, concerne à organização do Estado 
membro e, portanto, é de sua competência legislativa exclusiva. 

Reconhecido esse aspecto, devemos inquirir se já não há entre nós 
ato com objetivo semelhante ao proposto. Compulsando nossa 
legislação, encontramos a Resolução n° 4.483, de 2/6/88, desta Casa 
Legislativa, que institui a Medalha Joaquina de Pompéu. É certo que a 
semelhança entre ambas é apenas parcial , pois, tendo denominações 
idênticas, possuem finalidades e dias comemorativos diferentes. Mas, 
se olharmos no quadro de medalhas, veremos que há insígnias para 
galardoar todas as atividades de expressão em Minas Gerais, tal 
como está proposto no projeto de lei que ora comentamos. 

Verificamos, pois, que a instituição da honraria não traz novidades 
ao nosso universo de leis e, não o fazendo, a norma deixa de ter sua 
característica essencial. É inócua, não vincula ninguém e nenhuma 
ação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de 

Lei no 1 .872/2001 . 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator- Ermano 

Batista - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 



1.992/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.992/2002, do Deputado Durval Ângelo, objetiva 

declarar de utilidade pública a Fundação Movimento Direito e 
Cidadania - Fundação MDC -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 1°/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 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 mencionadas no referido artigo. 
Verificamos, inclusive, que o art. 44 da Fundação regulamenta a não-
remuneração de seus dirigentes pelo trabalho nela desenvolvido. 

Além do mais. estando previsto o destino de seu patrimônio, em 
caso de extinção, a estabelecimento afim, não vislumbramos óbice à 
tramitação do projeto que pretende declará-la de utilidade pública. 

Todavia, objetivando juntar a sigla ao nome da entidade, 
apresentamos emenda a esse projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1 .992/2002 com a Emenda no 1. 
apresentada a seguir. 

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

Direito e Cidadania - Fundação MDC -, com sede no Município de 
Belo Horizonte.". 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.080/2002 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei no 
2.080/2002, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
do Congado Viagem de Maria de Carmo do Paranaíba, com sede 
nesse município. 

Publicada em 5/4/2002, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe 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 entidade interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o art. 
22 do seu estatuto prevê que nenhum membro da diretoria será 
remunerado pelo desempenho de suas funções, enquanto o art. 33 
determina que, em caso de sua extinção, os bens serão doados a 
uma instituição congênere. 

Todavia, objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.080/2002 com a Emenda n° 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 Viagem de 

Maria de Carmo do Paranaíba, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

2.205/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
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2.205/2002 visa a dar nova denominação à Escola Estadual de 
Heliodora, situada no município do mesmo nome. 

Publicada em 7/6/2002, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, 
que deverá proceder a seu exame preliminar. conforme estabelece o 
art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento altera o nome de escola estadual 

situada no Município de Heliodora, com o fito de prestar homenagem 
a pessoa que se destacou no cenário político da região. Trata-se do 
ex-prefeito do referido município, que lutou por sua emancipação e por 
dotar a comunidade de serviços essenciais. 

Em se tratando de denominação de próprios públicos, devemos 
trazer à colação o princípio de repartição de competências instituído 
na Constituição da República. 

O constituinte de 1988 acolheu o princípio da predominância do 
interesse. sendo que à União couberam as matérias em que 
predomina o interesse geral; aos Estados, as de predominante 
interesse regional; e aos municípios, os assuntos de interesse local. 
Segundo o eminente jurista Alexandre de Moraes (Direito 
Constitucional, ga ed. , São Paulo: Ed. Atlas, 2001 }, o legislador 
constituinte, adotando o referido princípio, estabeleceu quatro pontos 
básicos no regramento constitucional para a divisão de competências 
administrativas e legislativas: áreas de atuação legislativa 
concorrente, áreas de atuação administrativa paralela, possibilidade 
de delegação, e reserva de campos específicos de competência 
administrativa e legislativa. Assim, reserva à União aqueles poderes 
enumerados nos arts. 21 e 22 da Constituição da República; aos 
municípios, os enumerados no art. 30; e aos Estados, os 
remanescentes , ou seja. os que não são privativos da União ou dos 
municípios, estatuindo, até mesmo no art. 25, que os "Estados 
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem". 

A matéria atinente à denominação de próprios públicos não constitui 
assunto de competência privativa da União ou do município e pode 
ser objeto de disciplina jurídica por parte de qualquer das entidades 
componentes do sistema federativo brasileiro. Assim. a instituição de 
normas relativas à denominação de próprio público deve ser tratada 
em cada nível de governo, uma vez que o assunto envolve aspectos 
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de discricionariedade política do legislador federal , estadual e 
municipal. Não há, portanto, como negar a autonomia constitucional 
do Estado membro para dispor sobre ele. 

Hodiernamente, está em vigor no Estado a Lei no 13.408, de 
21 /12/99, que estabelece as normas para se denominarem os próprios 
públicos estaduais. Assim , a escolha deve recair em "nome de pessoa 
falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes 
serviços prestados à coletividade" (art. 2°) e, necessariamente, o 
instrumento a ser usado para fazê-lo é o legal. 

Com relação a esses aspectos, verificamos que a matéria atende 
plenamente aos parâmetros e aos requisitos estabelecidos na lei. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, 
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa 
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente lícita a 
apresentação do projeto por membro da Assembléia Legislativa. 

Devemos ponderar, ainda, que integra os autos do processo 
manifestação da comunidade e do Poder Executivo aprovando a 
denominação que ora se pretende para a escola. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.205/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2 .213/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio da Mensagem no 299/2002, o Governador do Estado 

fez remeter a esta Casa, para exame e deliberação, o projeto de lei 
em tela, que dispõe sobre a criação das medalhas que menciona no 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/6/2002, e 
a seguir encaminhada a este órgão colegiado, que emitirá parecer 
adstrito aos lindes previstos no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Vale esclarecer que, de acordo com o autor da proposição, a 

medida consubstanciada no projeto reveste-se de singular importância 
para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que, ao ser elevado à 
categoria de órgão de segurança pública, distinto da Polícia Militar, da 
qual se desvinculou por força da Emenda à Constituição no 39, 
necessita dispor, também, de legislação própria no tocante à 
concessão de comendas destinadas ao agraciamento do público 
interno e externo. 

O projeto está estruturado em cinco capítulos, dos quais os quatro 
primeiros dispõem sobre a criação das seguintes medalhas: Ordem do 
Mérito Imperador D. Pedro 11 , para galardoar civis e militares em 
relação às suas atividades profissionais; Medalha de Mérito Militar, 
para distinguir e premiar os militares da instituição por leais e 
relevantes serviços prestados; Mérito Profissional, para destacar atos 
de bravura ou ações meritórias praticadas por bombeiro militar da 
ativa ou premiar relevantes serviços prestados na atividade-meio; e, 
finalmente , Mérito Intelectual, para premiar o bombeiro militar que 
obtiver a primeira colocação nos cursos de formação profissional e 
aperfeiçoamento realizados na instituição. O último capítulo do projeto 
trata de disposições finais, a saber, normas genéricas, entre as quais 
destacamos a possibilidade de se criarem outras medalhas, no âmbito 
do Corpo de Bombeiros Militar, mediante decreto, por proposta do 
Comandante-Geral , ouvido previamente o alto comando da instituição. 

A matéria pertence ao campo de competência legislativa do Estado, 
pois a Constituição da República estabelece, "in verbis '~ 

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições 
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição". 

Quanto ao que dispõe a Constituição mineira, convém esclarecer 
que o art. 66, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa de cada 
um dos Poderes do Estado, não faz referência à iniciativa de propor 
projeto de lei que vise instituir medalha. Dessa forma, é lícito ao Chefe 
do Executivo Estadual deflagrar o processo legislativo com tal matéria, 
não apresentando, pois, o projeto nenhum vício que pudesse obstar a 
sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2 .213/2002 na 
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forma original. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.218/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em análise 

objetiva declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre João de 
Oliveira Lima, com sede no Município de Caeté. 

Publicada em 13/6/2002, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do disposto no art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao consultar a documentação anexada ao processo, constatamos 

que o Lar dos Idosos comprovou ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas 
idôneas, que não percebem remuneração para o exercício dos seus 
cargos. 

Verificamos, ainda, no art. 20 do estatuto da entidade, que todas as 
atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, 
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, dividendo ou 
qualquer outra vantagem pecuniária, participação ou parcela do seu 
patrimônio, sob qualquer pretexto; e o art. 22 estabelece que, em caso 
de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados 
a outra instituição congênere. Dessa forma, demonstra servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Portanto, o projeto em causa está formulado de acordo com os 
requisitos estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não 
encontrando óbice a sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 2.218/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
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2.222/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 2.222/2002, do Deputado lvair Nogueira, visa 
declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático, com 
sede no Município de Betim. 

Publicada em 14/6/2002, 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, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração para as funções da diretoria. 

Entendemos, dessa forma, estarem satisfeitos os requisitos 
estipulados pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que trata da declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.222/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.224/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei sob comento 

objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Convivência Grupal 
de Idosos de ltuiutaba - CCGII -, com sede no Município de ltuiutaba. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 14/6/2002, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
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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 que o 
art. 29 do estatuto da entidade prevê que as atividades dos Diretores 
e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens; 
e o art. 31 estabelece que, sendo ela dissolvida, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com 
personalidade jurídica, que esteja devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Serviço Social. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 
Estamos, entretanto, modificando o seu art. 1 o para tornar correto o 
nome do referido Centro. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n. 0 2.224/2002 com a Emenda nu 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art . 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência 

Grupal de Idosos de ltuiutaba - CCGII -, com sede no Município de 
ltuiutaba.". 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.226/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa declarar de 

utilidade pública a Associação de Recursos Sociais A Corujinha -
ARSAC -, com sede no Município de Uberaba. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 14/6/2002, a proposição foi 
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encaminhada a este colegiado, para proceder ao exame preliminar 
da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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 
exerc1c1o dos seus cargos. Demonstra, ainda, que serve 
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 18 do seu estatuto traz 
o compromisso de que as atividades dos diretores e conselheiros 
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedada a retirada pró-labore, 
ou recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagens pelos serviços que prestam à Associação, enquanto o 
parágrafo único do art. 34 estabelece que, no caso de sua dissolução. 
os bens remanescentes serão destinados a outra instituição 
congênere, com personalidade jurídica e que esteja registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27!7/1998, não 
encontramos óbice à sua tramitação na Casa. Estamos, porém, 
modificando o art.1 o do projeto para tornar completo o nome da 
entidade. 

Conclusão 
Em vista do apresentado. concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.226/2002 com 
a Emenda n° 1 . apresentada a seguir. 

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

Recursos Sociais A Corujinha - ARSAC -, com sede no Município de 
Uberaba.". 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.229/2002 
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Relatório 
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O Deputado lvair Nogueira, por meio do Projeto de Lei no 
2.229/2002, pretende seja declarado de utilidade pública o Programa 
Municipal de Apoio ao Menor - PRONAM -, com sede no Município de 
São Gotardo. 

Publicada em 15/6/2002, 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° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela instituição interessada no 
agraciamento com o título declaratório em causa. 

Além do mais, constatamos que, a bem do interesse público, o art. 
30 do estatuto da entidade prevê que não serão remunerados os 
membros que exercem função diretiva, enquanto o art. 34 determina 
que, em caso de dissolução da entidade, o seu patrimônio será 
revertido em benefício de entidades congêneres registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social ou de entidade pública, com 
sede e atividade no País. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.229/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2 .230/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei sob comento, do Deputado Amilcar Martins, objetiva 

declarar de utilidade pública a Sociedade de Defesa do Meio 
Ambiente de Campo Belo - SODEMA -, com sede no Município de 
Campo Belo. 
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Publicado no "Diário do Legislativo", em 20/6/2002, 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. 26 do estatuto da entidade prevê que nenhum de 
seus membros, a nenhum título, será remunerado e o inciso 11 do art . 
27 estabelece que, em caso de sua dissolução, o destino do 
patrimônio remanescente será determinado de acordo com as leis 
vigentes no País em relação às sociedades sem fins lucrativos. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto, mas 
estamos emendando o seu art. 1 o para tornar correto o nome da 
referida Sociedade. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 2.030/2002 com a Emenda n° 1, 
apresentada. 

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

do Meio Ambiente de Campo Belo - SODEMA -, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

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

2.234/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei sob comento, do Deputado Pastor George, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Várzea Grande, com sede no Município de Medina. 

Publicada a proposição no "Diário do Legislativo", vem a este 
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coleg iado para ser examinada 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 27n/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, 
também, que o § 2° do art. 1 o do estatuto da entidade prevê a não-
remuneração dos membros de sua diretoria, sem distribuição de 
lucros. vantagens ou bonificações, e o art . 31 estabelece que, sendo a 
instituição dissolvida, seu patrimônio social reverterá em benefício de 
uma entidade congênere, devidamente registrada no Conselho 
Nacional de Serviço Social. 

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 2.234/2002 na forma original. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.529/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .529/2001 , de autoria do Deputado Márcio 
Kangussu, que dá a denominação de Walter Figueiredo Tanure à 
barragem da COPASA-MG localizada no Município de Medina, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 1.529/2001 
Dá denominação à barragem da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais- COPASA -localizada no Município de Medina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica denominada Walter Figueiredo Tanure a barragem 

da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -
localizada no Município de Medina. 

Parágrafo único - A COPASA afixará placa indicativa da 
denominação em local próprio da barragem. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
2.140/2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.140/2002, de autoria do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Olímpica 
Campanhense, com sede no Município de Campanha, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.140/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Olímpica Campanhense, 

com sede no Município de Campanha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Olímpica 

Campanhense, com sede no Município de Campanha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton 

Vilela. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.144/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.144/2002, de autoria do Deputado Gil Pereira, 
que declara de utilidade pública a Congregação das Irmãs da Sagrada 
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Família de Montes Claros, com sede no Município de Montes 
Claros, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.144/2002 
Declara de utilidade pública a Congregação das Irmãs da Sagrada 

Família de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Congregação das 

Irmãs da Sagrada Família de Montes Claros, com sede no Município 
de Montes Claros. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton 

Vilela. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.082/2002 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.082/2002, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Aeroclube de Poços 
de Caldas, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.082/2002 
Declara de utilidade pública o Aeroclube de Poços de Caldas, com 

sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Aeroclube de Poços 

de Caldas, com sede no Município de Poços de Caldas. 



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine 
Matozinhos. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
José lldeu Corgozinho. ocorrido em 5/8/2002, em Divinópolis. (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Fazenda-Escola Fundamar, da cidade de 

Paraguaçu. pela indicação para receber o Prêmio Criança 
(Requerimento no 3.433/2002, do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira) ; 

de congratulações com o Prof. Rômulo Eduardo Bernardes da Silva 
por sua posse como Diretor da Escola Agrotécnica Federal de 
Muzambinho (Requerimento no 3.438/2002, do Deputado Marco 
Régis); 

de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais pela comemoração do Dia Nacional do Bombeiro, ocorrido em 
2 de julho (Requerimento n° 3.445/2002, da Comissão de 
Administração Pública). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/8/2002 
Presidência do Deputado lrani Barbosa 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Alencar 
da Silveira Júnior - Antônio Genaro - Dimas Rodrigues - Doutor Viana 
- Durval Ângelo- Eduardo Brandão- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite - João Paulo - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Pinduca 
Ferreira. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado lrani Barbosa) - Às 14h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 12, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. 

·ATA DA 55a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de 
junho de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Mauro Lobo, Chico Rafael e Cristiano Canêdo 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Dimas Rodrigues e 
Agostinho Patrús, por indicação das Lideranças do PMDB e PTB, 
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Chico 
Rafael o Projeto de Lei no 2.148/2002. Encerrada a 1 a Parte dos 
trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetido a discussão e votação. é aprovado o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei no 2.148/2002 (relator: Deputado 
Chico Rafael). 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. 2 de julho de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos - Aílton Vilela. 

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

2.263/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 2.263/2002, do Deputado Geraldo Rezende, v isa 

declarar de utilidade pública o Grupo Despertar, com sede no 
Município de Uberlãndia. 

Publicada em 29/6/2002, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado no exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
análise é pessoa jurídica. tem diretoria composta por pessoas 
idôneas. cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas 
funções , e está em funcionamento há mais de dois anos. Verificamos, 
inclusive, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-remuneração das 
funções da diretoria, enquanto o art. 30 prevê que, em caso de 
dissolução, o patrimônio será destinado a outra instituição congênere. 

Entendemos, dessa forma, estarem satisfeitos os requisitos 
estipulados pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que trata da declaração de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2 .263/2002, na 
forma proposta. 
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

2.216/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Ao apresentar o Projeto de Lei no 2.216/2002, o Deputado Bené 

Guedes pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade 
Filantrópica de Auxílio aos Pobres Presidente Juscelino Kubitschek, 
de São Gonçalo do Sapucaí. 

Publicada em 13/6/2002, 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 
O reconhecimento de utilidade pública, objetivado pelo projeto de lei 

sob comento, sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo, 
verificamos a observância de tais normas e, particularmente, que o 
art. 63 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração dos cargos 
de sua diretoria. Sobre o destino dos bens da instituição, o art. 39 do 
mesmo diploma estatui a sua destinação a entidades congêneres, 
caso ela seja dissolvida. 

Atendendo, pois, a proposição aos preceitos legais que versam 
sobre a matéria, não encontramos óbice a sua tramitação na Casa. 
Todavia, objetivando corrigir o nome da entidade, apresentamos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.216/2002 com a, Emenda n° 1, 
apresentada a seguir. 

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

Presidente Juscelino Kubitschek, com sede no Município de São 
Gonçalo do Sapucaí.". 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 



Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -
Ermano Batista - Agostinho Silveira. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.206/2002 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei sob comento visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Usuários do Lago de 
Furnas. com sede no Município de Alfenas. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade, cabe, agora a esta Comissão, 
portanto, deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 102, VIII , c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação mencionada no relatório. sociedade civil de direito 

privado e sem fins lucrativos, tem como finalidade criar condições 
adequadas para o aproveitamento das águas de Furnas, bem como 
dos recursos naturais da região. 

Possui ainda o objetivo de publicar e divulgar material de interesse 
dos que atuam na exploração turística, esportiva e de lazer no lago de 
Furnas, propiciando a troca de informações, e experiências a seu 
respeito. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora 
do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 

2.206/2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2002. 
Miguel Martini, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.045/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado lrani Barbosa, tem por 
objetivo dar a denominação de Prefeito Antônio Rigueira da Fonseca à 
Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de Ribeirão 
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das Neves. 

Nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno, a proposição 
tramita em turno único e será apreciada conclusivamente pela 
Comissão a que foi distribuída. 

Nesta fase de apreciação, compete a este órgão colegiado examinar 
preliminarmente a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
102, 111 , "a", do mesmo Diploma. 

Fundamentação 
Preliminarmente ao exame jurídico da matéria, esclareça-se que, por 

um lado, a proposta de se mudar o nome da Escola Estadual do 
Bairro Savassi está de acordo com o desejo expresso dos Vereadores 
à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves; e, por outro, é contrária à 
aspiração da comunidade escolar do próprio educandário, que se 
manifestou favorável à escolha de outro nome - fatos esses atestados 
por documentação anexada aos autos do processo. 

De acordo com o art. 1° da Lei no 13.408, de 21 /12/99, reguladora da 
matéria, a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio 
público do Estado será atribuída por lei. 

Já de acordo com o art. 2° da mesma lei. a escolha da denominação 
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por 
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os 
quais devem estar correlacionados com a destinação da coisa a ser 
denominada, se pessoa de projeção em âmbito local (grifo nosso). 

Por sua vez, o art. 3° impõe que não poderá haver, em um mesmo 
município, mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público 
do Estado com igual denominação. 

Embora a pessoa que se pretende homenagear seja falecida e, 
tendo sido Prefeito da localidade, certamente contribuiu para o 
desenvolvimento do município onde se encontra a escola estadual, 
cumpre-nos observar que sua atuação, tanto como homem público 
quanto como pessoa, não guarda correlação com a atividade docente 
ou com qualquer outra ligada ao educandário objeto da proposta de 
denominação. 

Dessa forma, é imperioso concluir que, no caso, não foi atendida a 
exigência constante do citado art. 2°; vale dizer, a proposição está 
eivada de vício legal, o que nos faz considerá-la contrária ao 
ordenamento jurídico. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade e ilegalidade 
do Projeto de Lei n° 2.045/2002. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.108/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 2.108/2002, do Deputado Rêmolo Aloise, visa 
autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de São Tomás de Aquino. 

Publicada no "Diário do Legislativo", a matéria foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. com a finalidade de ser apreciada. 

Compete, pois, a este órgão colegiado proceder ao exame 
preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal. conforme 
estabelece o art. 102, 111 , "a", da Norma Regimental. 

Fundamentação 
O imóvel mencionado no projeto de lei é constituído de um terreno 

de 4.809m2 e abriga a Escola Municipal Barro Alto. A sua 
transferência ao patrimônio do município atende, sem sombra de 
dúvida, ao interesse público, pois o ente a que nos referimos está 
impedido de destinar seus recursos orçamentários para manter ou 
mesmo reformar bem que não seja de sua propriedade. Dessa forma, 
é indispensável que o município detenha a titularidade do bem para 
manter em ordem o prédio e poder melhorar a rede de serviços ou. 
até mesmo, desenvolver projetos de interesse da comunidade, como, 
por exemplo, os ligados ao esporte. 

A autorização deste parlamento para a realização do contrato 
previsto nos arts. 1 .165 e seguintes do Código Civil decorre da 
necessidade de se conferir validade aos atos do Poder Executivo, 
discricionários em alguns aspectos e vinculados em outros. 

A lei autorizativa, nesses casos, é sempre necessária e está 
preconizada no art. 18 da Carta política mineira, além de ser exigida, 
também, por normas infraconstitucionais, mais especificamente pela 
Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93, e a Lei no 9.444. de 25/11 /87, ambas 
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esfera da administração pública. 
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Para conferir a autorização, deve o parlamento ater-se ao interesse 
público, que deve conformar os contratos dessa natureza. Neste 
parecer, já se falou bastante sobre o atendimento a essa exigência. 

Devemos comentar, ainda, que o processo deve estar 
adequadamente instruído em relação ao bem doado, para que 
possamos avaliar os termos do projeto de lei em exame. Essa 
providência é importante, na medida em que o contrato de doação 
deverá ser formalizado por instrumento público (escritura) a ser levado 
a registro no cartório imobiliário competente. Dele obrigatoriamente 
deverá constar a lei autorizadora e todos os gravames incidentes 
sobre o imóvel. 

Consta dos autos do processo certidão do Cartório de Registro de 
Imóveis de São Tomás de Aquino que, além de detalhar as 
características e confrontações do bem, apresenta seus dados de 
registro e mostra que o imóvel foi transferido gratuitamente ao Estado 
por particulares que não estabeleceram gravames ou limites na 
propriedade. 

Outro aspecto a ser analisado por esta Comissão é o vínculo de 
destinação, utilizado aqui com o significado de limite, ônus ou 
proibição. 

É uma situação jurídica subjetiva, de conteúdo negativo, que cumpre 
a função de conservar a destinação convencionalmente atribuída a um 
bem. O sujeito vinculado tem, assim, de empregá-lo necessariamente 
na realização do fim proposto. No caso em questão, o imóvel será 
destinado ao funcionamento de unidade de ensino. Caso ela deixe de 
existir ou não mais se justifique sua manutenção naquele local, deverá 
o imóvel retornar ao patrimônio da entidade doadora - sendo vedada a 
sua utilização para outro fim -, dado o princípio da indisponibilidade 
dos bens, direitos e interesses da administração pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.1 08/2002 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 
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Souza Cruz - Ermano Batista. 

PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.103/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa 

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

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/4/2002, foi a matéria 
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art. 
102, 111 , "a", do Diploma Regimental. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de conferir a necessana 

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de 
titularidade de bem imóvel público ao patrimônio do Município de 
Capinópolis, constituído de área com 21 .200m2 • De acordo com o 
parágrafo único do seu art. 1°, no imóvel será construída uma praça 
de esportes, e serão legitimadas as posses dos moradores de casas 
populares que se encontram no local. 

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que 
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e requisito 
essencial para a realização do contrato de doação em causa, estando 
prevista no art. 18 da Constituição do Estado. 

De acordo com o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21 /6/93, 
disciplinadora da matéria, a autorização legislativa para a doação de 
imóvel entre entes estatais está condicionada à existência de 
interesse público devidamente justificado, à avaliação prévia e à 
certeza de estar o objeto doado sem destinação ou ocioso; caso 
contrário. pesa sobre ele um dos atributos do regime jurídico dos bens 
públicos, ou seja, a inalienabilidade. 

Ressalte-se que parte do imóvel encontra-se invadida por posseiros 
e é objeto de ação que tramita no fórum da comarca. Em razão disso, 
não há possibilidade de se realizar a transferência pleiteada. A própria 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, em nota 
técnica encaminhada a esta Casa, acompanhando o 
OF/SCATIS/DBI/GAB/96/2002, manifesta-se contrária à sua doação, 
sob esse mesmo argumento. 



3 19 
Julgada a causa, o Estado pode estar impossibilitado de fazer a 

transferência do bem. Tendo em vista esse fato, se aprovarmos a 
matéria ora analisada, teremos editado norma que não produzirá 
efeito no universo jurídico, por lhe faltar a característica essencial das 
leis, que é a de modificar a ordem jurídica preexistente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de 

Lei n° 2.103/2002. 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.056/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Olinto Godinho e 
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que 
especifica ao Município de Virginópolis. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 28/3/2002, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, 111 , "a", do 
Diploma Regimental. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência de bem 

público do Estado para o município, constituído de terreno urbano com 
área de 780m2 , e edificação onde atualmente funciona, em regime de 
cessão de uso, a sede da Prefeitura Municipal de Virginópolis . Importa 
salientar que tal imóvel foi doado ao Estado por aquele município, sem 
gravame. 

A autorização legislativa configura controle sobre os atos do Poder 
Executivo exercido "a priori" por esta Casa e vem atender aos 
preceitos constitucionais e administrativos que versam sobre a 
matéria. 

Na espécie, citamos o art. 18 da Carta política mineira, o art. 17 da 
Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93, que regulamenta o art. 37, XXI , da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública, além do art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11 /87, 
que dispõe sobre as licitações e os contratos da administração 
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centralizada e autárquica do Estado. 

Vale salientar que todas essas normas exigem, como requisito para 
se conferir a autorização legislativa, o atendimento ao interesse 
público. E a esse respeito, há de se esclarecer que, em resposta ao 
pedido elaborado por este relator, a Secretaria de Recursos Humanos 
manifestou-se favorável à alienação do imóvel, desde que seja 
preservada sua destinação atual, qual seja, a instalação da sede da 
Prefeitura Municipal; finalidade esta coincidente com aquela expressa 
na justificativa apresentada pelo autor do projeto e, estranhamente, 
diferente da prevista no seu art. 2°, a saber, instalação de biblioteca 
pública. Dessa forma, estamos de acordo com a posição assumida 
por aquele órgão do Poder Executivo. 

Além da necessidade de corrigir essa discordância de propósito, 
cumpre-nos ainda apontar outras duas importantes alterações a 
serem introduzidas no texto da proposição. Uma delas diz respeito à 
conveniência de se dar nova redação ao art. 1°, consoante o princípio 
da boa técnica legislativa de que o texto legal deve conter tão-só as 
informações necessárias e suficientes para formalizar a norma que se 
deseja instituir. 

A outra modificação refere-se à necessidade imposta pelas referidas 
leis de se assegurar o interesse público na transação, o que se faz 
mediante cláusula de reversão do imóvel na hipótese de, transcorrido 
certo prazo, o agente donatário não lhe dar aquela finalidade prevista 
na lei autorizativa. 

Acatadas essas alterações - consubstanciadas nas duas emendas a 
serem formuladas na parte final deste parecer -, ajuizamos que o 
projeto em análise atende aos preceitos legais que disciplinam a 
matéria; vale dizer, não vislumbramos, sob o ponto de vista jurídico, 
óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.056/2002, com 
as Emendas n°S 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Virginópolis imóvel edificado com área de 780m2 (setecentos e oitenta 
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metros quadrados), situado no mesmo município, registrado sob o 
n° 9.182, a fls. 24 do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Prefeitura Municipal.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado cessada a causa que justificou a doação.". 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.055/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Virginópolis o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 28/3/2002 e 
vem agora a esta Comissão para ser examinada quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 102, 111 , "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme preceitua o art. 18 da Constituição mineira, a alienação de 

bem imóvel público depende de prévia autorização legislativa, daí a 
apresentação do projeto de lei sob comento. 

A matéria de que trata a proposição está regulamentada pela Lei 
Federal n° 8.666, de 21n/93, e pela Lei no 9.444, de 25/11 /87, 
especialmente nos arts. 17 e 16, respectivamente. 

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

De pronto, esclarecemos tratar-se o imóvel de terreno urbano 
edificado com área total de 203,00 m2 , de propriedade da extinta 
MinasCaixa, que tem por finalidade abrigar a Biblioteca Pública 



Municipal Benjamin Rodrigues Coelho. Por estar vinculado à 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, esta foi 
consultada sobre sua transferência de domínio e manifestou-se 
favoravelmente, desde que sejam efetuadas alterações retificadoras 
de algumas incorreções apresentadas no projeto de lei em análise. 

Acreditamos, pois, ter sido satisfeita a exigência de haver interesse 
público envolvendo a pretensa alienação, uma vez que já funciona no 
local a referida biblioteca, imprescindível à formação dos jovens em 
idade escolar. 

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

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

Por concordarmos com as modificações sugeridas pelo Executivo, 
apresentamos as Emendas n°s 1 e 2 ao projeto de lei sob comento, 
que, atendendo às exigências da legislação em vigor, é instrumento 
hábil para efetivar a alienação em causa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.055/2002, com 
as Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Virginópolis imóvel edificado com área de 203,00 m2 (duzentos e três 
metros quadrados), situado neste município, matricula n° 3.251 , a fls. 
1 do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Virginópolis. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Benjamin Rodrigues 
Coelho.''. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 



Estado cessada a causa que justificou a doação.". 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.048/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o Projeto de Lei n° 
2.048/2002 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Carangola o imóvel que especifica. 

Publicada em 23/3/2002, foi a matéria encaminhada a esta 
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111 , "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel em questão constitui-se de um terreno com área de 

9.498m2 , onde funciona uma escola municipalizada, e o projeto de lei 
em análise pretende autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao 
município aludido no relatório, para que nele continue funcionando o 
referido educandário. 

Devemos ponderar que os negócios envolvendo bens imóveis 
públicos operam-se mediante institutos de direito privado, 
disciplinados pelo Código Civil Brasileiro, em seus arts. 1.165 e 
seguintes, mas, como adverte a eminente jurista Maria Sylvia di 
Pietro, a sujeição a esses institutos nunca é integral, submetendo-se 
em vários aspectos ao direito público. 

Assim, a matéria está sujeita também às regras emanadas do art. 17 
da Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93, que subordina a alienação de 
bens da administração pública à prévia autorização legislativa, à 
existência de interesse público devidamente justificado, avaliação 
prévia e à licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
quando o negócio for realizado entre os entes da Federação. O 
mesmo comando é encontrado no art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/ 11 /87, 
que dispõe sobre as licitações e os contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado. 

Com relação ao interesse público, é inegável o seu atendimento, 
pois a concretização do negócio jurídico possibilitará ao Poder 



Executivo Municipal promover as reformas e melhorias necessárias 
no imóvel. 
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Em relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos 
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão 
competente do Poder Executivo e deverá constar da escritura pública 
que formalizará a doação. Já à concorrência não se aplica a hipótese, 
pois é um dos casos de inexigibilidade estabelecidos em lei (art. 17, I, 
"b", da Lei Federal no 8.666, de 21 /6/93}. 

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o 
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa. 

Em face do 
constitucionalidade e 
forma original. 

Conclusão 
exposto, concluímos pela juridicidade, 

legalidade do Projeto de Lei no 2.048/2002 na 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2 .026/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado lvair Nogueira, tem por escopo 
autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Paula Cândido. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 16/3/2002, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme preceitua o art. 102, 111 , "a", do 
Diploma Regimental. 

F undamentaçâo 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência de bem 

público do Estado para o município, constituído de propriedade com 
área de 2.000m2 e edificação, onde funciona a Escola Municipal 
Coronel Antônio Faustino. 

A autorização legislativa, controle sobre os atos do Poder Executivo 
exercido "a priori" por este parlamento, vem atender aos preceitos 
constitucionais e administrativos que versam sobre a matéria. 

Na espécie, citamos o art. 18 da Carta política mineira, o art. 17 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso 
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XXI . da Constituição Federal e institui normas para licitação e 
contratos da administração pública e dá outras providências, além do 
art . 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e 
contratos da administração centralizada e autarquica do Estado e dá 
outras providências. 

Todas essas normas exigem como requisito para se conferir a 
autorização legislativa o atendimento ao interesse público. 

Como foi especificado no início desta fundamentação, situa-se no 
imóvel escola do ensino fundamental mantida pelo município, que, 
para dar manutenção ao prédio, ou mesmo ampliá-lo ou reformá-lo 
com recursos próprios, pretende agregá-lo ao seu patrimônio. A 
satisfação do interesse público prende-se à questão do mérito. 
traduzida no esforço do Executivo local em oferecer educação aos 
municipes. 

Devemos esclarecer que acompanha o processo cópia da nota 
técnica expedida pela Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, na qual consta parecer favorável à transferência da 
propriedade, por entender que dará cumprimento aos termos de 
municipalização do ensino. E, ainda, sugestão de que seja incluída no 
projeto de lei em comento a área de 2.000m2 , que faz confrontação 
com a mencionada na proposição em tela, perfazendo um total de 
4.000m2 de área a ser utilizada pela referida escola. 

Por outro lado, o poder público estadual quer a garantia de que o 
bem a ser transferido para o município não terá desvirtuada a sua 
finalidade e sugere seja apresentada emenda ao projeto, prevendo 
sua reversão ao patrimônio do Estado, caso cesse a causa que 
justificou a sua doação. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais 
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação 
nesta Casa. Entretanto, apresentamos-lhe o Substitutivo no 1, para 
atender à melhor técnica legis lativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.026/2002 na 
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
PROJETO DE LEI N° 2 .026/2002 

....____ ___ 0 --------J 
-- -···· -~- - - ---



Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula 
Cândido os imóveis que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de 
Paula Cândido os seguintes imóveis nele situados: 

I - terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) e 
respectivas benfeitorias, situado na Rua Capitão Martinho, matrícula 
n° 1.591 do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Visconde do Rio Branco; 

11 - terreno com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) . 
contíguo ao imóvel descrito no inciso anterior, registro no 22.789, a fls . 
131 do livro 3-Z. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Visconde do Rio Branco. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao 
funcionamento da Escola Municipal Coronel Antônio Faustino. 

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado, cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.018/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel localizado no 
Município de Marilândia ao Vasco da Gama Futebol Clube. 

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

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

Estado por meio de doação pura e simples do Sr. Elpídio José de 
Oliveira Barreto, no ano de 1949. Agora, o Vasco da Gama Futebol 
Clube deseja obter sua propriedade, no intuito de lá construir a sua 
sede. 
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Qualquer alienação de bem de propriedade do Estado deve 

fazer-se com observância simultânea de normas do direito privado e 
de preceitos de natureza constitucional e administrativa. Na espécie, 
devemos atentar especialmente para o que dispõe o art. 18 , "caput", 
da Constituição mineira, o art. 17, c/c o art. 25, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 /6/93, o art. 16, c/c o art. 116, da Lei Estadual no 9.444, 
de 25/11 /87, e o art. 67 do Código Civil. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a 
validade da doação de imóvel do Estado depende da outorga da 
específica autorização legislativa e da existência de interesse público. 
Ademais, o imóvel objeto da doação não pode estar afeto ao uso 
comum do povo nem ao atendimento de finalidade administrativa 
especial. 

Com relação às normas de direito civil que regem a matéria - a 
doação de bens é contrato civil-, devemos trazer à colação as normas 
que apontam como primordial para a celebração do negócio a 
manifestação de vontade, que pode ser expressa ou tácita . 

Para as finalidades do exame a cargo desta Comissão, verificamos 
que o imóvel está sem destinação pública e o interesse que envolve a 
operação é evidente, pois servirá o bem para o desenvolvimento do 
esporte. Entretanto, temos sérias restrições à transferência da 
titularidade para o particular, devido a falta de manifestação de 
vontade por parte do Poder Executivo. 

A norma constante no art. 17, I, "b", da Lei Federal n° 8.666 veda a 
doação de imóvel da administração pública a qualquer entidade 
privada. Por força do art. 22, XXVII , da Constituição da República, 
compete à União editar normas gerais sobre licitação e contratação na 
administração pública. Ocorre que, no citado art. 17, I, "b", a lei federal 
deixou de veicular norma de caráter geral; portanto, a regra fixada 
dirige-se apenas à União, não lhe estando sujeitos nem os Estados, 
nem os municípios, nem o Distrito Federal. Isso por dois motivos 
básicos: um, porque comando de tal natureza significa restringir a 
autonomia dessas pessoas, fora do campo traçado na Constituição, 
única sede possível para tais cerceamentos; o segundo, porque a 
destinação do bem doado é problema de gestão patrimonial e de 
técnica administrativa, terrenos nos quais incontrastável é a 
autodeterminação das mencionadas pessoas políticas. Nesse mesmo 
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sentido, o Supremo Tribunal Federal , na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 927-3, concedeu liminar suspendendo a 
eficácia da restrição sob comento, em relação aos Estados, aos 
municípios e ao Distrito Federal. 

No caso em comento, o Poder Executivo comunga com o que foi 
prescrito pela União. sendo, portanto, sua posição contrária à doação 
de bens imóveis públicos para entidades privadas, com a justificativa 
de que eles perderiam as características próprias dos bens do 
patrimônio estatal, que são a inalienabilidade e a imprescritibilidade. 

De seu ponto de vista, no domínio privado tais bens passam a 
responder pelo passivo das entidades, estando sujeitos à execução 
judicial, saindo facilmente da esfera do patrimônio dessas entidades. 

Nesse contexto. a mera autorização do Legislativo, sem a respectiva 
disposição de vontade do Executivo, em nada contribuirá para efetivar 
a doação. Estaríamos, pois, editando lei que, embora vigendo, seria 
ineficaz. A lei perde, portanto, a sua característica essencial , que é a 
de modificar a ordem jurídica preexistente. 

Assim, nao podemos dar guarida ao projeto de lei em comento. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de 
Lei n.0 2.018/2002. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.986/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Brandão, tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Capetinga. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2002, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme preceitua o art. 102, 111 , "a", do 
Diploma Regimental. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei sob comento à transferência, do Estado 

para município, de bem público constituído de terreno urbano 
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edificado com área de 1 .800m2 , com a finalidade de se instalar 
escola pública. No entanto, consta dos autos do processo que, em 
terreno anexo, também pertencente ao Estado, existe outra 
edificação, onde atualmente funciona a Escola Horácio Faleiros 
(municipalizada). 

Indagado sobre a conveniência da pretendida alienação, o 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração nos 
informou que a Secretaria de Estado da Educação, à qual estão 
vinculados os imóveis, está de acordo com a transferência de seu 
domínio, tendo em vista a municipalização das ações de ensino 
público. 

Pelas razões apresentadas e com intuito de aprimorar a redação do 
art . 1 o da proposição, de acordo com a boa técnica legislativa, 
apresentamos-lhe a Emenda no 1, a ser formalizada na parte final 
deste parecer. 

Por outro lado, cumpre esclarecer que a autorização legislativa, 
controle sobre os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este 
parlamento, vem atender aos preceitos constitucionais e 
administrativos que versam sobre a matéria. 

Na espécie, citamos o art . 18 da Carta Política mineira, o art. 17 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 /6/93, que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI , da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da administração pública e dá outras providências; e o art. 
16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as licitações e 
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá 
outras providências. 

Todas essas normas exigem como requisito para se conferir a 
autorização legislativa o atendimento ao interesse público, que se 
traduz, no caso, no esforço do Executivo local em oferecer educação 
aos munícipes. 

Por entender que a doação possibilitará ao Executivo de Capetinga 
dar cumprimento aos termos da municipalização do ensino e 
implementar a melhoria da rede de atendimento, temos 
necessariamente de dar guarida à proposição em exame. 

Por outro lado, no resguardo do interesse público, convém seja 
acrescentada ao projeto cláusula de reversão dos imóveis ao 
patrimônio do Estado, caso deixe de lhes ser dada a destinação 
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prevista. Para isso. será apresentada a Emenda n° 2 . 

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

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.986/2002 com 
as Emendas n°S 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Capetinga os seguintes imóveis, situados nesse município: 
I - um terreno edificado com área de 1.800m2 (mil e oitocentos 

metros quadrados), matriculado sob o n° 5.619, a fls. 012 do livro 3-F, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do 
Paraíso; 

11 - um terreno edificado com área de 187m2 (cento e oitenta e sete 
metros quadrados), matriculado sob o n° 258 do livro 2, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Cássia. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se 
ao funcionamento de escola municipalizada.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .. .. - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio 

do Estado. cessada a causa que justificou sua doação.". 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.813/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 
em tela visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município 
de Rio Acima. 

Publicada em 11 /10/2001 , foi a matéria encaminhada às Comissões 
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art . 188, c/c o art. 
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102, do Regimento Interno. 

Cabe agora a este colegiado, em exame preliminar, apreciar os seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 
conformidade com o disposto no art. 102, 111 , "a", do citado Regimento. 

Fundamentação 
A proposição em referência objetiva autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Rio Acima. O poder público da localidade 
pretende manter os serviços do centro social urbano lá em 
funcionamento, além de expandir suas atividades. 

A autorização legislativa para a realização de contrato de alienação 
gratuita, previsto nos arts. 1 .165 e seguintes do Código Civil. decorre 
da necessidade de se conferir validade aos atos do Poder Executivo, 
pois é exigência do art. 18 da Carta Política mineira e também de 
normas infraconstitucionais, mais especificamente da Lei Federal n° 
8.666, de 21 /6/93, e da Lei Estadual no 9.444, de 25/11 /87, que 
dispõem sobre o processo de licitação e os contratos da 
administração pública. 

O "caput'' do art. 17 da Lei n° 8.666, de 1993, ainda contém dois 
requisitos a serem obedecidos para se conferir a autorização legal, 
que devem ser verificados ao longo do processo legislativo, antes da 
aprovação da matéria: existência de interesse público devidamente 
justificado e avaliação do bem. O mesmo comando é verificado no art. 
16 da Lei Estadual no 9.444, de 1987. 

No caso em questão, julgamos inquestionável o interesse público 
consubstanciado na medida proposta. Mas devemos fazer algumas 
considerações sobre o modo de aquisição do domínio do imóvel pelo 
Estado, dado essencial a condicionar a análise desta Comissão sobre 
a legalidade do projeto. 

Em 1976, foi expedido decreto expropriatório pelo então Governador 
do Estado, Aureliano Chaves, que despojou a empresa Imobiliária 
Mineira S.A. para instalar o Centro Social Urbano do Município de Rio 
Acima. 

Como está previsto na Constituição da República, a propriedade 
deve atender a uma função social. Nesse contexto, o domínio sobre o 
imóvel interessa imediatamente ao respectivo titular e, mediatamente, 
à coletividade, cuja vontade se sobrepõe ao direito individual e justifica 
a ação estatal sobre a propriedade particular, transferindo-a 

---------- - -----------------



compulsoriamente ao domínio público. 
O poder público tem de dar necessariamente a destinação para a 

qual o bem foi desapropriado, sem o que a lei assegura à ex-
proprietária a prerrogativa de reavê-lo por meio da retrocessão, 
instituto de proteção ao direito de propriedade. 

Reconhecendo o que acabamos de afirmar. encontra-se nos autos 
do processo cópia do OF/SEGOV/N°126/02, acompanhado de nota 
técnica expedida pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, por meio da qual a autoridade pública reconhece a 
destinação anteriormente prevista para o bem, emitindo parecer 
contrário à sua transferência para o domínio do município, tendo em 
vista o interesse da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 
Social , da Criança e do Adolescente em manter os serviços ali 
desenvolvidos. 

Assim sendo, se o Executivo não mostra disposição de alienar o 
bem e se, dispondo em contrário , autorizarmos a celebração do 
contrato de doação, editaremos norma que não terá efeito no mundo 
jurídico, desconsiderando, assim, a característica essencial das leis, 
ou seja, a introdução de algo novo no sistema jurídico. 

Com isso, trazemos à colação os ensinamentos de José Afonso da 
Silva, para quem uma das características essenciais da lei é a certeza 
de modificação na ordem jurídica preexistente. 

À luz dessas considerações, entendemos impossível a autorização 
legal para efetivar a aludida transferência ao patrimônio do município. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de 

Lei no 1.813/2001 . 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.685/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

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

Publicada em 18/8/2001 , foi a matéria encaminhada às Comissões 
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de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para receber parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Cabe agora a este colegiado, em exame preliminar, apreciar os seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 
conformidade com o disposto no art. 102, 111 , "a". do citado Regimento. 

Fundamentação 
A proposição em referência objetiva autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Poço Fundo, cuja administração pretende 
ali manter serviços essenciais básicos para benefício da comunidade. 

A autorização legislativa para a realização de contrato de alienação 
gratuita, previsto nos arts. 1.165 e seguintes do Código Civil , decorre 
da necessidade de se conferir validade aos atos do Poder Executivo, 
exigência emanada do art. 18 da Carta política mineira e também de 
normas infraconstitucionais, mais especificamente da Lei Federal no 
8.666, de 21 /6/93, e da Lei Estadual no 9.444, de 25/11 /87, que 
dispõem sobre o processo de licitação e os contratos da 
administração pública. 

O "caput" do art. 17 da Lei no 8.666, de 1993, ainda contém dois 
requisitos a serem obedecidos para se conferir a autorização legal, 
que devem ser verificados ao longo do processo legislativo, antes da 
aprovação da matéria: existência de interesse público devidamente 
justificado e avaliação do bem. O mesmo comando é verificado no art. 
16 da Lei Estadual no 9.444, de 1987. 

No caso em questão, julgamos inquestionável o interesse público 
consubstanciado na medida proposta, e a avaliação será feita pelo 
órgão competente do Executivo. Mas devemos fazer algumas 
considerações sobre a destinação do imóvel pelo Estado, dado 
essencial a condicionar a análise desta Comissão sobre a legalidade 
do projeto. 

Encontra-se nos autos do processo cópia do OF/SEGOV/N°087/01, 
acompanhado de nota técnica expedida pela Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, por meio do qual a autoridade 
pública reconhece que o bem fora destinado ao uso do Tribunal de 
Justiça, que se manifestou contrariamente à doação, pois pretende 
utilizá-lo em futuro próximo. 

Assim sendo, se o Executivo não mostra disposição de alienar o 



bem e se, dispondo em contrário, autorizarmos a celebração do 
contrato de doação, estaremos editando norma que não terá efeito no 
mundo jurídico, desconsiderando, assim, um dos seus atributos 
fundamentais . 

Com isso, trazemos à colação os ensinamentos de José Afonso da 
Silva, para quem uma das características essenciais da lei é a certeza 
de modificação na ordem jurídica preexistente. 

À luz dessas considerações, entendemos impossível a autorização 
legal para efetivar a aludida transferência ao patrimônio do município. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de 

Lei n° 1.685/2001. 
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Sávio Souza Cruz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/8/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Bertolino 
Pinto Rezende, ocorrido em 13/7/2002, em Esmeraldas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. 
Umbelina Cândida da Silva, ocorrido em 27/7/2002, em Muzambinho. 
(-Ciente. Oficie-se.) 
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ATAS 

ATA DA 195a REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/8/2002 
Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão -Apresentação musical - Palavras do Sr. Mauro Braga 
- Palavras do Sr. Cláudio Magalhães - Exibição de vídeo - Entrega de 
placa- Encerramento- Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Maria Olívia - Rêmolo 

Aloise - Sebastião Costa. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 20h15min, 
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Prof. Mauro Braga, representando a Reitera da UFMG, Profa. Ana 
Lúcia Almeida Gazzola; Prof. José Gama Dias, representando o Reitor 
da UEMG, Prof. José Antônio dos Reis; Prof. Caio Boschi, 
representando o Reitor da PUC - Minas, Prof. Padre Geraldo Magela 
Teixeira; Prof. Cláudio Magalhães, Coordenador de Rádio e TV do 
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH -, representando o 
Reitor da instituição, Prof. Nei Soares; e o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Presidentes do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais de Minas, Aloísio Lopes, e do Conselho 
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de Programação da TV Universitária, Guy de Almeida. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos quatro anos 

de funcionamento da TV Universitária de Belo Horizonte. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será interpretado por músicos da Banda da PMMG. 

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

Sra. Sandra Maria de Freitas, Sr. Mauro Braga, Sr. José Gama Dias, 
Sr. Caio Boschi, Sr. Cláudio Magalhães, prezado Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, é com grata satisfação que iniciamos a reunião 
especial em comemoração aos quatro anos de funcionamento da TV 
Universitária de Belo Horizonte, atendendo a requerimento 
apresentado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

A idéia de trabalhar com imagens está ligada à história da 
civilização. Nos tempos primitivos, o homem registrava suas 
impressões em forma de desenhos. Com o tempo, a pintura passou a 
reproduzir. de forma fiel, as imagens, sem jamais perder a dose de 
emoção. 

A fotografia fez com que a realidade fosse retratada de forma 
acurada; o cinema deu vida aos quadros parados e nos proporcionou 
fantasias tão próximas da realidade que se transformou em indústria 
de ilusões. 

A televisão, embora tenha herdado algumas características do 
cinema, distingue-se por sua atualidade e presença nos lares, que 
fizeram dela o mais poderoso meio de veiculação de informações, 
idéias e ideais. 

Nesse contexto, destaca-se a importância das tevês universitárias, 
que visam ao crescimento cultural e ao aprimoramento social das 
comunidades onde atuam. Hoje, mais do que nunca, os cenários 
político, econômico, cultural e social estimulam linhas de produção 
científica que influenciam e promovem uma melhoria na qualidade de 
vida da população. Fundadas na idéia de televisão-escola, cumprem a 
missão de promover ensino, pesquisa e extensão. 

A lei que regulamentou o serviço de tv a cabo no Brasil reservou 
cota em cada operadora por assinatura para os chamados canais de 
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acesso público. À exploração desses canais têm direito os três 
Poderes, as associações comunitárias e as universidades. E, assim, 
visando à implementação do canal disponibilizado para as instituições 
de ensino superior localizadas na capital mineira, a UFMG, a PUC, a 
UEMG e o Centro Universitário criaram um consórcio: o Canal 
Universitário de Belo Horizonte, canal 15, que fica no ar das 8 às 24 
horas com programação de caráter educativo, cultural , informativo e 
comunitário. 

Cada uma das instituições, fiel a seu compromisso inequívoco com a 
missão universitária, objetiva enriquecer a formação dos futuros 
profissionais de imprensa e promover a educação. cultura e cidadania, 
com respeito à ética e aos valores humanos. Local privilegiado de 
aprendizado e ensino pré-profissional, na emissora trabalham 
estudantes de jornalismo das universidades sob a supervisão de 
profissionais de reconhecida credibilidade. 

Esta Casa, em nome da sociedade mineira, exprime o justo 
reconhecimento ao canal universitário e seus consorciados, que são: 
a TV Universitária, que, depois de passar por uma série de mudanças, 
está pronta para ocupar seu espaço como importante instrumento de 
democratização e divulgação dos serv1ços e pesquisas desenvolvidas 
pela UFMG e também será incorporada ao canal universitário; a PUC-
TV, maior TV Universitária do País, que produz atualmente cerca de 
20 horas de material inédito por semana e cujos programas abordam 
assuntos que vão desde publicidade, filosofia, política e economia até 
direito, engenharia, literatura, cinema e informática; a futura TV 
UEMG. cuja produção vem sendo aguardada com ansiedade, e a TV 
UNI-BH, que disponibiliza programação que enfatiza a produção 
científica, com o objetivo de concretizar a integração entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão universitária. 

Nessa reumao, em nome do Presidente Antônio Júlio, 
cumprimentamos o Deputado Adelmo Carneiro Leão pela importante 
iniciativa, que recebeu o aplauso e a aprovação unânimes desta Casa. 
Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Sonho um dia ver nossas universidades brasileiras, inclusive as 

instituições privadas, profundamente compromissadas com a 
construção da cidadania e, dessa forma, de um país justo, mais digno, 
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fraterno, mais solidário. Ao ver o empenho, o trabalho. e 
testemunhar a ação tão valorosa de companheiros universitários senti-
me na obrigação, que muito me honrou, de apresentar a proposição 
para homenagear a TV Universitária, a qual foi acolhida pela 
unanimidade dos nossos colegas da Assembléia Legislativa. Tenho a 
convicção de que no dia em que este País tiver seu povo bem 
informado e que as questões ligadas à cultura, aos temas mais 
relevantes do direito, da justiça e da política forem patrimônio de todas 
as pessoas, teremos outro Brasil; e um outro Brasil é possível. 

Saúdo o Deputado Agostinho Patrús, a professora e amiga Sandra, 
que muito me orgulha; o Prof. Mauro Braga, de uma universidade 
empenhada em lutar contra esta situação tão perversa que se 
desenvolve neste País, que é transformar a educação em mercadoria. 
Educação não é mercadoria, mas instrumento de formação da 
cidadania e de um povo. Nunca podemos deixar essa lógica 
prevalecer neste País. Fico muito orgulhoso de ter a UFMG presente 
nesta homenagem. 

Prof. José Gama Dias, a nossa luta pela UFMG não vai esmorecer 
nunca, temos de aumentar a nossa capacidade de lutar. Se Deus 
quiser, também será instrumento poderoso de construção do Estado, 
das nossas várias e diferentes Minas Gerais. 

Infelizmente, os Governos sucessivos têm sido muito acanhados, 
preguiçosos com essa universidade. Minha expectativa é de que a 
UFMG possa crescer e se constituir de acordo com a Constituição do 
Estado, elaborada com tanto carinho e promulgada em 1989. O nosso 
querido colega, Deputado Agostinho Patrús, estava lá. 

Na Constituição, votamos pela implantação da universidade. Essa 
também é uma criação da Assembléia. Infelizmente, hoje a realidade 
está muito distante dos sonhos dos Constituintes de 1 989. 

Quero cumprimentar o Prof. Caio Boschi e dizer que é com muito 
orgulho que hoje temos a PUC nesta Casa. Meu filho formou-se 
naquela universidade e atualmente minha esposa também estuda lá. 
É o lugar ideal para se construir a cidadania e se fazer as grandes 
discussões. Trata-se de espaço de desenvolvimento e crescimento 
dos talentos humanos. Cumpre função evangélica, a de multiplicação 
dos talentos. 

Cumprimento, também, o Prof. Cláudio Magalhães, que tem dado 
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contribuição importante na formação científica e acadêmica dos 
nossos jovens. 

Estamos, nesta reunião especial na Assembléia, homenageando a 
TV Universitária de Belo Horizonte pelos quatro anos de seu 
funcionamento. 

Ressaltamos a importância da associação entre a UFMG, a PUC-
Minas, a UEMG e o UNI-BH para a implantação e a geração dos 
programas veiculados pelo canal 15, trazendo ao sistema de TV a 
cabo significativo caráter cultural e educativo. 

Hoje, principalmente pela atuação pioneira da PUC-Minas e do UNI-
BH, podemos perceber a ação de importante parceria entre 
reconhecidos profissionais e estudantes-estagiários, propiciando 
laboratório avançado de televisão, que vem reforçar os valores 
humanistas que essas instituições têm disseminado na prática de 
suas idéias. 

Bem-vindas também são as adesões da TV UFMG e da futura TV da 
UEMG ao canal universitário, ampliando o seu espaço de 
experimentação e trazendo novos desenhos e formatos, não apenas 
para informar, como para atender às demandas da comunidade, 
atuando junto à opinião pública. 

Esta Casa, que tem a TV Assembléia como um de seus principais 
meios de interlocução com a sociedade, vê a TV Universitária de Belo 
Horizonte irmanada no mesmo objetivo de promoção da cidadania e 
da solidariedade, os dois grandes sustentáculos da experiência 
democrática. 

A Assembléia Legislativa e o consórcio de instituições de ensino 
superior, encarregado da gestão da TV Universitária, voltaram-se, 
praticamente ao mesmo tempo, para a utilização da imagem e da 
mídia como prestação de serviços à comunidade, no bojo da 
expansão dos canais a cabo e por assinatura. 

Quando tanto se recrimina a televisão aberta pela falta de 
compromisso com a cultura e a inteligência, as televisões 
universitárias e as ligadas às casas legislativas vêm enfatizar a 
informação de conteúdo crítico e formadora da consciência política 
dos cidadãos, atentas à pluralidade política e ao desenvolvimento 
social e econômico do País. 

Nesse sentido, destacamos, inicialmente, alguns dos programas da 
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PUC-TV, cujos objetivos vêm ao encontro das tarefas 
empreendidas por esta Assembléia e constituem a razão e o 
fundamento de nossa função legislativa. Sobressaem, entre as 
atrações da emissora, o programa "Trabalho Cidadão", que aborda o 
mundo do trabalho e das profissões; o "Universidade Solidária", que 
divulga as atividades voluntárias de professores, funcionários e 
alunos, além do "Cidadania", este em parceria com a OAB- Seção 
Minas Gerais-, no qual se discutem assuntos jurídicos atuais e 
polêmicos. 

Entre as atrações distribuídas pela programação da TV UNI-BH, 
salientamos a ênfase na produção científica, proporcionando a 
integração entre o ensino. a pesquisa e a extensão universitária no 
atendimento aos aspectos educativos, sociais e culturais. 

Na espera da breve integração ao Canal 15, da grade de 
responsabilidade da UEMG, saudamos a recente transmissão do 
primeiro programa intitulado "TV UFMG", que assinala nova fase da 
participação dessa universidade, com novos equipamentos e nova 
equipe, e anuncia futuro promissor, pois novos projetos estão em 
andamento. Aguardamos também o prometido estúdio exclusivo da 
TV UFMG. 

Saudamos, portanto, os profissionais e alunos que atuam na TV 
Universitária, na pessoa dos Reitores e seus representantes que 
participam desta solenidade. À Profa. Sandra Maria de Freitas, 
Presidente do Conselho Gestor da TV Universitária de Belo Horizonte, 
nossos especiais cumprimentos. Que tenha muito sucesso e faça da 
TV Universitária da PUC um grande sucesso e um exemplo de que se 
pode fazer tevê na lógica da formação da cultura. da construção da 
cidadania, da promoção dos valores humanos, e não somente na 
lógica do comércio, da mercadoria. 

Acreditamos firmemente numa televisão de qualidade proporcionada 
pelo Canal 15, que sempre haverá de permanecer como 
importantíssimo instrumento de formação acadêmica. Pois esse canal 
tem dado mostras, nestes anos, de sua função pública, bastante 
atento à sociedade e aos seus problemas. 

Em nome do povo que esta Casa Legislativa representa , desejamos 
longa e profícua vida à TV Universitária, em prol da democratização 
da mídia e do estreitamento de seus laços com o cotidiano dos 



.3-+ I 
cidadãos. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir as músicas "Garota de 

lpanema" e "Crazy". 
- Procede-se à execução das músicas. 

Palavras do Sr. Mauro Braga 
Exmo. Deputado Agostinho Patrús, Deputado Adelmo Carneiro 

Leão, razão de estarmos aqui nesta solenidade, porque foi o autor da 
moção que muito honrou a TV Universitária na comemoração de seu 
quarto aniversano; Profa. Sandra, que vem dirigindo com 
competência, dedicação e denodo a nossa TV Universitária, bem 
sabemos que sem essas e outras qualidades que a professora possui 
ainda estaríamos muito longe do ponto em que estamos hoje; meus 
colegas que representam as instituições às quais a UFMG se 
associou nesse empreendimento da TV Universitária; senhoras e 
senhores, boa noite. 

Quero trazer mensagem bastante curta da Reitera Ana Lúcia 
Gazzola. Em primeiro lugar, quero apresentar as suas desculpas por 
não estar presente. Teve um contratempo de última hora. Por isso, 
tive a honra de representar a Universidade nesta oportunidade. 

A nossa segunda manifestação é de agradecimento à Assembléia 
Legislativa, na pessoa do Deputado Agostinho Patrús, pedindo que 
transmita ao Presidente Antônio Júlio os nossos agradecimentos, e 
muito especialmente ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, parceiro 
antigo das universidades e instituições mineiras de ensino, que agora 
nos brinda com esse reconhecimento e homenagem que, tenho 
absoluta certeza, representarão novo alento para a TV Universitária. 
Temos um patamar diferenciado agora na TV com este 
reconhecimento público da Assembléia Legislativa mineira, a Casa 
maior do povo. 

Gostaria de registrar também, em nome da Reitera Ana Lúcia e do 
Vice-Reitor Marcos Borato Vianna, a honra que a UFMG tem em 
compartilhar essa experiência com instituições co-irmãs que tanto têm 
feito em prol do ensino superior e da pesquisa em Minas Gerais. Essa 
experiência tem sido bastante rica, e a UFMG se sente bastante 
honrada com ela. 

A prioridade da UFMG é o projeto de comunicação, informação e, 



dentro dele, a TV Universitária. A Profa. Ana Lúcia gosta de 
lembrar que, no ano passado, quando postulou a Reitoria da 
universidade, percorreu todos os setores da instituição para discutir 
um programa de gestão. E havia queixa unânime com relação à falta 
de projeto mais estruturado na área de comunicação e de informação. 
A construção desse projeto passou a ser a prioridade, que vem se 
concretizando na prática. No curto espaço de tempo em que está na 
Reitoria. temos vários marcos dessa questão. 

O Prof. Guy e a Profa. Sandra aqui estão e também devem se 
lembrar de que em uma reunião realizada na UFMG logo após a 
posse da Reitera. para tratar desse tema, houve impulso muito claro. 
com alocação de recursos ao orçamento da universidade e a 
montagem, embora a duras penas, de equipe coordenada pela Profa. 
Ceres. Tudo isso vem resultando em "objetos concretos", como disse 
o Prof. Adelmo em sua fala sobre o primeiro programa gerado pela TV 
Universitária. Certamente, no mais curto espaço de tempo possível , 
teremos o nosso estúdio na UFMG. 

Esta é a mensagem que a Profa. Ana Lúcia pediu para passar: de 
agradecimento, de extrema sensibilização com essa homenagem da 
Assembléia Legislativa; de grande satisfação em compartilhar esse 
empreendimento com nossas coirmãs no Estado e da determinação 
de ser esse um projeto prioritário desta gestão. Sabemos que o muito 
que avançarmos será pouco em face dos desafios da área, mas 
pretendemos colocar um tijolinho na área da comunicação e da 
informação, ao longo desses quatro anos em que a Profa. Ana Lúcia 
estará à frente da UFMG. Obrigado. 

Palavras do Sr. Cláudio Magalhães 
Boa noite. Em nome do Prof. Ney Soares, nossas congratulações ao 

Deputado Agostinho Patrús, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. à 
amiga Sandra Freitas, ao Prof. Mauro Braga, ao Prof. José Gama Dias 
e ao Prof. Caio Boschi. 

Falar desses quatro anos da TV Universitária é emocionante para os 
que acompanhamos esse processo desde o início. Assim, gostaria de 
dar início a essa conversa agradecendo ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, pedindo-lhe que leve nossos agradecimentos aos 
demais Deputados, que votaram unanimemente pela realização desta 
homenagem, que interpretamos como um carinho para com nosso 



trabalho na TV Universitária. Agradecemos também aos nossos 
companheiros da Mesa e aos da TV Universitária. 

J.n 

Hoje, a produção é centralizada no UNI-BH, na PUC-TV, com a 
grata entrada, aos poucos, mas permanente, da UFMG, e com nossa 
expectativa de que a UEMG entrará em breve. Mas, para o UNI-BH, a 
satisfação é ainda maior, porque já tem a tradição da TV Universitária, 
da TV Educativa, não há quatro anos, mas há sete, com um projeto 
inovador, e que é até hoje mantida em Ouro Preto. Temos a pretensão 
de manter a mesma filosofia que tentamos implantar na TV 
Universitária, que é a idéia de ser alternativa para a televisão. 
Sabemos que há, hoje, dois modelos de televisão - a comercial e a 
estatal -, e temos a pretensão, o sonho, que não consideramos 
utópico, de, aos poucos, sermos terceira alternativa. Uma TV que, 
efetivamente, cumprirá o que está na Constituição - disposições que 
não são obedecidas por nenhum desses dois modelos de televisão -, 
que dará apoio à educação, incrementará a cultura e, principalmente, 
democratizará a informação. 

É bom lembrarmos que o papel da UFMG e da UEMG não é 
meramente o de coadjuvantes. O processo de formação da TV 
Universitária foi doído, iniciado pela UEMG, CUJO primeiro passo não 
foi muito adiante. Depois, com a experiência da POP Cultura, em Ouro 
Preto, e da TV UNI-BH, e sabendo da legislação, conhecendo o 
desejo da UEMG, procuramo-la para tentar retomá-lo . Estávamos até 
nos lembrando das intermináveis reuniões. Ficamos um ano tentando 
colocá-lo em dia, inicialmente, com particição da UFMG, da UEMG, do 
UNI-BH e até do CEFET. Em seguida, a PUC também entrou e, à 
medida que as coisas foram acontecendo, graças ao trabalho de 
pessoas com muita vontade de que acontecesse, colocamos a TV no 
ar, com a preocupação, prinicipalmente, de ocupar o espaço que era 
das TVs Universitárias. 

Os idealizadores são hoje tão importantes quanto os produtores, 
porque mesmo a UEMG e a UFMG, embora não participassem da 
produção, estavam constantemente nas nossas reuniões do Conselho 
Universitário. É engraçado, provavelmente dirão isso, mas as reuniões 
do nosso Conselho Universitário - se levarmos em consideração a TV 
Universitária de São Paulo, que tem 21 instituições -, eram feitas por 
apenas quatro pessoas, que não divergiam. A idéia era: o que 
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podemos fazer para isso acontecer? E sempre a UEMG e a UFMG 
estiveram presentes nessa discussão. Portanto, gostaria de render 
homenagem a elas porque, definitivamente, nunca foram só 
coadjuvantes. 

Mais uma vez. o que me deixa mais encantado e animado nessa 
televisão é que, ao contrário daquela TV comercial , onde assistimos 
aos mesmos programas, independentemente de ser Globo ou 
Bandeirantes, na TV Universitária temos a diversidade, porque este 
País é diverso. Às vezes, as pessoas perguntam qual é o projeto da 
TV Universitária. O seu projeto é ser a cara da universidade e deste 
País. E a universidade deste País é diversa. O projeto de televisão do 
UNI-BH sempre foi único, assim está sendo mantido e, por mais que 
existam problemas, vale a pena. É a produção dos estudantes, com 
apoio dos profissionais. Diziam que, talvez, o programa não ficasse 
bom, porque estudante é muito ousado, poderia fazer coisas fora do 
padrão. Ótimo, porque só aqui se poderia fazer isso - não haveria 
espaço na Globo nem na Bandeirantes para tal. Não há outro lugar, e 
realmente gostamos de que as pessoas façam na TV Universitária. 
Essa é uma experiência interessante, porque eles "apanham" muito. e 
isso é importantíssimo para qualquer formação profissional, como 
sabem muito bem. Temos orgulho desse projeto e não estamos 
preocupados se o projeto das outras instituições é diferente do nosso, 
porque queremos é isto mesmo: uma TV que tenha diversidade. E 
temos cumprido essa função. 

Por isso, é importante agradecer esta carinhosa homenagem que 
nos faz a Casa que representa o povo mineiro. 

Qual o recado que o Deputado está dando com o requerimento 
aprovado por unanimidade? Está dizendo que devemos dar 
prosseguimento à nossa atividade, porque tem sido do agrado geral. 
Isso, é claro, nos dá ânimo para seguir em frente. 

Agradeço à Profa. Sandra, que administrou, a ferro e fogo, todos os 
problemas que surgiram desde a inauguração da TV e que, em 
nenhum momento, tomou decisões sem consultar o UNI-BH e seus 
pares. Isso parece banal, mas não é ; é prova de pensamento 
democrático. 

Sabemos que, dirigir uma TV não é fácil, e a Profa. Sandra sempre 
teve a preocupação de dividir essa responsabilidade com o UNI-BH, 
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que. por sua vez, sente-se honrado de ter também sempre dividido 
com ela a responsabilidade, tanto ideológica quanto financeira. pelo 
canal. 

Vale lembrar que a legislação da TV a cabo é aparentemente 
interessante. Foi importada dos Estados Unidos. mas ficou esquecido 
um pequeno detalhe, que os norte-americanos não esqueceram. 
Deram um canal de livre acesso às operadoras, mas sentenciaram: 
"As TVs comunitárias e universitárias que se virem . Não lhes daremos 
infra-estrutura para a transmissão". O UNI-BH e a PUC têm "gastado 
os tubos" para manter ilha de edição e exibidor, mas sempre seguros 
de que o projeto vale a pena. 

Agradeço, ainda, os representantes do nosso Conselho Consultivo, 
a grande artista Berenice Menegale e o jornalista Guy de Almeida. O 
Conselho Gestor resolveu criar um Conselho Consultivo para a TV 
Universitária, e, hoje, sabemos que não podemos viver sem ele. Seus 
integrantes renovam o oxigênio quando aparecem em nossas 
reuniões, sempre com novas idéias e muito incentivo para que 
continuemos nossa atividade. 

Um último agradecimento vai para os profissionais e para os alunos 
do UNI-BH. Apesar dos inúmeros problemas enfrentados nestes 
quatro anos, conseguiram colocar um canal de televisão no ar, com 
recorde de programas. Junto com os programas da TV de Ouro Preto, 
temos mais de 25 programas regulares. Por mais que não houvesse 
máquina, que a fita e o carro não chegassem, que o telefone não 
funcionasse, que a sala fosse apertada e que o pernilongo 
atrapalhasse, ainda assim aquele pessoal vestiu a camisa e colocou o 
canal no ar. Acabaram, assim, com o conceito de que televisão se faz 
apenas com garra e fita crepe. À garra e à fita crepe é preciso juntar o 
ardor ousado da juventude e sua vontade de trabalhar. 

Aos meus alunos e aos colegas da TV Universitária, um muito 
obrigado especial por tudo que fizeram ; e aos demais, agradeço por 
prestigiarem esta homenagem. 

Exibição de Vídeo 
O locutor- A partir deste instante, será exibido vídeo institucional da 

TV Universitária de Belo Horizonte. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Entrega de Placa 
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O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega à Profa. Sandra de 

placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
"Em quatro anos de atividades, a TV Universitária tornou-se 

merecedora de elogios pela produção de programas inspirados no 
interesse público e na prestação de serviços. De natureza educativa e 
cultural, tem como uma de suas funções mais importantes oferecer à 
sociedade os resultados de pesquisas realizadas no meio acadêmico. 
Homenagem do Poder Legislativo Estadual à TV Universitária de Belo 
Horizonte por seu trabalho em prol da cultura e da educação". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - Gostaria de registrar que me sinto muito feliz e 

honrado em ter aceito o convite do Presidente Antônio Júlio para 
conduzir esta sessão solene. Lembro-me muito bem que foi em minha 
gestão como Presidente desta Casa que, em 1996, criamos a TV 
Assembléia, nosso canal 11 , que também funciona com suas 
dificuldades, levando cultura e informação, fazendo crescer cada vez 
mais nossas instituições. Dessa forma, sinto-me muito feliz em 
homenagear a TV Universitária. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6 , às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia 6/8/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2548 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/8/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura 
da reunião - Chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
número regimental para votação - Questão de ordem - Chamada para 
recomposição do número regimental ; existência de quórum para 
discussão - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho e outros; deferimento - Discussão de Pareceres: 
Indicações, feitas pelo Governador do Estado, do nome dos Profs. 
Diva Chaves Sarmento, Antônio Valadão Cardoso, lrene de Melo 
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Pinheiro e Gilson Soares para comporem o Conselho Estadual de 
Educação, salvo a indicação do nome da Profa. Magda Mara Assis; 
encerramento da discussão - 2a Fase: Discussão de Proposições: 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
15.157; encerramento da discussão - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar- Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil Kumaira 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Kangussu- Maria José Haueisen - Maria Olívia- Mauro Lobo- Pastor 
George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - 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. 

18 Parte 
Ata 

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

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito a suspensão 

da reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
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. Tendo em 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Não há 

quórum para a votação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Luiz Menezes - Mais uma vez, peço a V. Exa. para 
fazer retornar ao Plenário o projeto que fizemos sobre a saúde da 
mulher. Foi aprovado em 1 o turno há muito tempo, e até hoje não 
consegui que ele voltasse ao Plenário. Ficaria muito agradecido se V. 
Exa. fizesse retornar esse projeto para a votação em 2° turno. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado Luiz 
Menezes que fará incluir o referido projeto na ordem do dia. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à nova chamada 
dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. 

Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta. 
Despacho de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho 
e outros. solicitando seja devolvido ao exame do Plenário o Projeto de 
Lei n° 2 .130/2002. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXVII do art . 232 do Regimento Interno. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente- Indicações, feitas pelo Governador do Estado, do 

nome dos Profs. Diva Chaves Sarmento, Antônio Valadão Cardoso, 



349 
lrene de Melo Pinheiro, Gilson Soares e Magda Mara Assis para 
comporem o Conselho Estadual de Educação. A Presidência informa 
ao Plenário que a indicação da Profa. Magda Mara Assis não será 
apreciada, uma vez que ela não compareceu à argüição pública. A 
Comissão Especial opina pela aprovação dos nomes. Em discussão 
as indicações. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

2 a Fase 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, 

passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão da matéria 
constante na pauta. 

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

Proposição de Lei no 15.157, que dispõe sobre a negociação de 
créditos de que trata a Lei n° 13.439, de 30/12/99, e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. 
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente- Tendo em vista que o veto em apreço encontra-se 

na faixa constitucional provocando o sobrestamento das demais 
matérias da pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, bem como para a reunião extraordinária 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 
ATA DA 193 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 vinte e cinco de junho de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Luiz Tadeu Leite, Alberto Bejani e lrani Barbosa (substituindo este ao 
Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do BPDP}, 
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membros da supracitada Comissão. 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 à apreciação de 
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Inácio Franco, Prefeito Municipal de 
Pará de Minas. encaminhando cópia de representação feita por essa 
Prefeitura junto à Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, denunciando irregularidades na execução 
de convênio para construção de penitenciária naquele município. 
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 dos Deputados Alberto 
Bejani, em que solicita seja convocado o condenado Daniel Renan; e 
lrani Barbosa, em que solicita sejam convocados os Juízes de Direito 
Marcus Vinícius Mendes do Valle, Marcelo Gonçalves de Paula e Luis 
Tadeu Dias. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa - Luiz Tadeu Leite -

Alberto Bejani. 
ATA DA 6 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA LISTA DE ASSINANTES 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Kangussu, Agostinho Silveira, Aílton Vilela (substituindo este ao 
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB) e 
Ermano Batista (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação 
da Liderança do PSDB), 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 Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a dar 
prosseguimento à discussão do relatório final apresentado pelo 
relator, Deputado Agostinho Silveira, o qual se encontra em poder do 
Deputado Eduardo Hermeto, atendendo à solicitação de vista. 
Submetido a votação, é o documento aprovado e assinado pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência suspende os 
trabalhos por alguns minutos para que seja lavrada a ata desta 
reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado 
Agostinho Silveira que proceda à leitura da ata. Em virtude de 
requerimento do Deputado Ermano Batista, o Presidente dispensa a 
leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e encerra 
os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Ermano Batista - Aílton Vilela -

Agostinho Silveira. 

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

2.105/2002 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
o Projeto de Lei n° 2.1 05/2002, do Deputado Paulo Piau I pretende 

declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá 
- CDL -, com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete a este órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, fundada em 22/2/99, é uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos que possui como finalidades: amparar, defender, 
orientar e representar, no âmbito municipal, os interesses de seus 
filiados, junto aos poderes públicos, até mesmo junto ao Judiciário, na 
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qualidade de substituto processual. 

Conforme consta em seu estatuto, também promove a melhoria dos 
conhecimentos técnicos especializados e a aproximação entre 
dirigentes de empresas visando estreitar o companheirismo. além de 
defender o princípio da liberdade e da democracia, no campo político 
e no campo econômico a livre iniciativa e a concorrência leal. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

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

2.105/2002 com a Emenda n° 1 . apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Pastor George, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 379a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
6/8/2002 

Presidência da Deputada Maria José Haueisen 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Sra. Presidente - Exibição de vídeo - Palavras do Padre 
Abdala Jorge - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão -
Palavras do Sr. Altemir Tortelle - Palavras do Sr. Antônio Roberto 
Lambertucci - Entrega de placa. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

Antônio Roberto Lambertucci , Coordenador Geral da Escola Sindical 
Sete de Outubro; Carlos Calazans, Secretário Municipal Adjunto dos 
Direitos da Cidadania, representante da Prefeitura de Belo Horizonte; 
Carmen Benitez, representante da Organização Internacional do 
Trabalho- OIT -; Altemir Tortelle, Secretário Nacional de Formação da 
CUT; Lúcio Célio Guterrez, Presidente da CUT Estadual ; Padre 
Abdala Jorge, pároco de Acesita; Enrico Giusti , Diretor do ISCOS -
Emilia Romagna Itália; e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Carlos Alberto de 

Freitas, Secretário-Geral do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, 
Vinícius Varela, Vice-Prefeito de lpatinga, representando a Prefeitura 
Municipal daquela cidade, Kléber Willian de Souza, Presidente e 
Assessor de Imprensa da METASITA, CUT do Vale do Aço, Antônio 
Carlos Hilário, Coordenador-Geral do Sind-UTE; Giorgio Santini , 
Secretário Nacional da Confederação Italiana dos Sindicatos dos 
Trabalhadores; ltalo Stellon, da Confederação Geral Italiana do 
Trabalho; Dimas Rangel Fernandez, da Confederação dos 
Trabalhadores do México - CTM México -; Ulisses Garrido, da 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - CUTP-IN -; 
Angel de la Pef\a, da União Geral dos Trabalhadores - UGT Espanha -
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; Carlos Alberto Capagil , das Comissões Operárias da Espanha; 
Roberto Franklin Leão, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ensino - CNTE -; Amanda Villatoro, Secretária de Formação 
Sindical da Organização lnteramericana de Trabalhadores - ORIT - e 
da Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres -
CIOSL; Rosaura Magalhães, representando a Secretaria Municipal da 
Educação; Iracema Marciano, Coordenadora dos Cursos de 
Qualificação FAT, Instituto Darcy Ribeiro; Silmônica Tocafundo, 
Conselheira do CETER-MG, Instituto Darcy Ribeiro; Guido Divino, 
representando Ermélio Soares Campos, Presidente da Federação dos 
Aposentados; José Renato de Carvalho Barbosa, Diretor do 
SINDIELETRO; José Eudes Braúna Bezerra e Céres Maria Torres, 
Diretores da ANDES; José Carlos Pigatti , Secretário de Formação da 
CUT do Espírito Santo; João Batista Cassiano, Coordenador da 
Federação Sindical Democrática dos Metalúrgicos; Roberto Leão, 
Diretor de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação, Ronaldo Serra Camargo, representando o Secretário 
de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e Luiz 
Alberto Vieira. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a Escola 

Sindical Sete de Outubro pela passagem dos seus 15 anos de 
fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor Convidamos a todos os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras da Sra. Presidente 
Esta Presidência tem a grata satisfação de dar início à homenagem 

à Escola Sindical 7 de Outubro. 
No dia 29/8/87, há 15 anos, portanto, nascia a Escola Sindical, como 

parte integrante da experiência da CUT. Seu nome evoca a data 
infausta de 7/9/63, quando violenta repressão policial à greve dos 
metalúrgicos da USIMINAS matou , em lpatinga, 33 operários, 
mártires, junto a outros 300 feridos da causa do sindicalismo. 

A fundação e a instalação da Escola, no contexto da 
redemocratização do País, representou ampliação das diferentes 
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experiências de formação sindical e política. 

Seu nascimento foi possível graças a uma campanha intitulada 
"Uma Escola para a CUT", realizada pela Federação Italiana dos 
Metalúrgicos e pela Central Italiana de Sindicatos de Trabalhadores, 
exprimindo a solidariedade e a cooperação internacional entre 
trabalhadores italianos e brasileiros. 

A construção de uma sociedade democrática sempre foi o objetivo 
da 7 de Outubro, atuando e tornando-se referência da produção e da 
socialização do conhecimento sobre os ambientes de trabalho, tanto 
urbanos quanto rurais. 

A reflexão e o acompanhamento da formação de trabalhadores e 
trabalhadoras sempre esteve em sintonia com os desafios da 
consolidação de um projeto maior, inserido em visão nacional , 
abarcando as relações políticas e sociais com a vida do trabalho. 

Instalada em Belo Horizonte, no Barreiro, região de tradicional 
presença operária, a Escola Sindical dispõe de instalações modernas 
e funcionais , além de eficiente infra-estrutura de apoio às atividades 
de formação, propícia à realização de vários eventos. 

Entidade de utilidade pública municipal, reconhecida desde 1992, 
tem estado bastante presente na vida belo-horizontina, realizando, em 
parceria com a Prefeitura, importantes atividades de formação 
profissional e também de educação de jovens e adultos. Mas todo o 
nosso Estado e também o Rio de Janeiro e o Espírito Santo integram 
e beneficiam-se da coordenação regional abrangida pela Escola. 

Esta Casa formula votos de uma vida profícua, na mesma trilha de 
êxitos, à Escola Sindical 7 de Outubro, reconhecendo seu denodado 
esforço na capacitação do trabalhador, tornando-o cidadão pleno e 
consciente de seu papel político numa nação democrática. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Será exibido vídeo institucional da Escola, mas, antes, 

gostaríamos de convidar para fazer parte da Mesa os Exmos. Srs. 
Altemir Tortelle, Secretário Nacional de Formação da CUT; Enrico 
Giusti , Diretor do ISCOS - Emília Romagna Itália; Lúcio Célio 
Guterrez, Presidente da CUT Estadual. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Palavras do Padre Abdala Jorge 

Cumprimento a todos. Não escondo a minha emoção. Quando o 
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Presidente do Sindicato da METASITA me convidou para esta 
homenagem à Escola 7 de Outubro, o Kléber estranhou, porque 
aceitei muito depressa, pois esse não é o nosso costume. O Deputado 
Ivo José também estranhou a minha atitude. 

Mas me emocionei muito também quando vi a Regina, que faz parte 
da Escola, pois nos faz lembrar da escola de João Monlevade, com a 
coordenação e a presença do Presidente do Sindicato dessa cidade, 
João Paulo Pires de Vasconcelos. Para a escola de Monlevade iam os 
operários da saudosa JOC e os membros da Pastoral Operária, para 
se articularem. A presença da Regina faz-nos lembrar de que a Escola 
7 de Outubro de Monlevade é o ramo ou o fruto dessa semente 
plantada no Vale do Aço. 

O ambiente de lpatinga, na USIMINAS, era impenetrável. Nós, do 
lado de cá do rio. O rio Piracicaba nos separa, mas uma ponte nos 
une. Do lado de lá do rio não havia ambiente para a classe operária se 
organizar. O sindicato era um só. Os trabalhadores reuniam-se em 
Acesita . Aliás, nessa época já havia dois sindicatos, mas quando o 
sindicato se articulava as reuniões eram feitas em Acesita , já com a 
presença dos franciscanos , Freis Eduardo e Jaime. Se não fossem 
eles não teríamos condições de marcar presença na USIMINAS. 

O candidato que articulamos na casa paroquial de Acesita era o Ivo. 
Quando voltaram da Casa do Trabalhador de Monlevade o candidato 
foi o Chico Ferramenta. E foi uma disputa em que, contra toda 
expectativa, a chapa do Chico Ferramenta disputou de igual para 
igual. Havia cinco chapas. Não conseguiu ganhar da primeira, mas por 
bobeira. Não seguiram o nosso conselho. Quando cheguei à 
USIMINAS, em lpatinga, vi faixas. Em uma delas estava escrito: 
"Chapa 1 é Oposição, o resto é do patrão". Disse-lhes para tirar a 
faixa, a fim de preparar o 2° turno. Não acreditaram. Quando chegou o 
2° turno foi aquilo. A campanha foi vitoriosa, principalmente por causa 
da coragem dos Freis Eduardo e Jaime. Não tínhamos condições, por 
quê? 

Estão esperando que fale sobre o massacre de lpatinga. Estou 
dando a preliminar. Ficamos emocionados. Quando fui a lpatinga, 
chegando a Fabriciano, antes do trevo, o clima de tensão era 
tremendo. Paramos o jipe e perguntei o que estava acontecendo. 
Quando cheguei ao hospital, o Pe. Antônio Rocha, que morava na 
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Fazenda de Mitra, em Fabriciano, disse que havia muitos ferido , 
alguns mortos e que, no local, a situação estava sob controle. Disse 
para ir a lpatinga, porque lá estava uma confusão. Quando cheguei a 
lpatinga, no Horto, os operários estavam incendiando um caminhão 
que havia levado bóia em Santa Mônica, se não me engano, para os 
que estavam lá sitiados. Quando o caminhão voltou os operários o 
incendiaram e estavam marretando-o. 

Quando vi aquilo, pensei: é melhor ficarem distraídos com esse 
caminhão do que pondo fogo no resto. Voltei correndo a Acesita e 
procurei o Geraldo Quintão, que já foi Deputado e Prefeito do nosso 
município, Timóteo e Acesita, e disse-lhe: "Olhe, a situação está 
incontrolável. Você tem de ir até lá". E ele me disse que não 
adiantava, porque lhes não escutavam. Disse-lhe, então, que era 
melhor alguém mandar pôr fogo que cada um pôr fogo por conta 
própria. Arranjamos a aparelhagem com os padres salesianos em 
Acesita e ele pegou a Rural do sindicato. O movimento começou a ter 
interesse, estava voltando àquele ponto de convergência. Daí a 
pouco, chegou Magalhães Pinto, o Deputado Geraldo Quintão e um 
Vereador da Câmara de Belo Horizonte. Os Diretores da USIMINAS 
reuniram-se no Castelo, lugar nobre onde se reuniam. E começaram a 
ter interesse pela negociação. A atitude da polícia foi muito violenta, 
não me perguntem quantos mortos. O número é discutido. Dizem que 
foram oitenta e poucos. Uns dizem mais, outros menos. Dificilmente, 
teremos o número exato. Os vigilantes e a polícia metralharam 
operários indiscriminadamente, porque estavam resistindo. Todas as 
marmitas foram revistadas, numa exibição de força tremenda. A 
classe trabalhadora tinha condição de resistir. Quando começou a 
negociação, os ânimos se acalmaram, mas a USIMINAS armou-se. 
Havia sugerido ao Geraldo Ribeiro que pedisse a substituição da 
Policia Militar de Minas pelo Exército. Era incompatível a presença da 
polícia ali. Imaginem que isso aconteceu em outubro de 1963. E se 
viesse o Exército? Talvez, se isso tivesse acontecido, os planos de 
Magalhães Pinto tivessem sido frustrados, pois certamente, àquela 
altura, já tinha articulado o golpe de 31 /3/64. O Geraldo Ribeiro disse-
me que minha proposta era inegociável, porque urgia uma medida 
imediata. Faltava um ponto de convergência. Era melhor que 
houvesse alguém mandando pôr fogo que cada um fazendo isso por 
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conta própria. Por isso, respeito e saúdo o Deputado Adelmo pela 
iniciativa de dar a essa Escola o nome de 7 de Outubro. para resgatar 
esse episódio, se é possível resgatar esse ponto de convergência. A 
classe operária está ausente das nossas praças. A classe operária 
está desarmada. Não temos vez. 

O grito de Karl Marx "trabalhadores de todo mundo. uni-vos" está 
sendo respondido por uma força muito maior: capitalistas neoliberais 
de todo mundo, uni-vos. A classe operária está sendo esmagada, 
sujeita a aceitar qualquer condição de trabalho por questão de 
sobrevivência. O nome 7 de Outubro dá esperanças aos 
trabalhadores, que, ontem, tinham seus representantes, tinham força 
para enfrentar os problemas. Estranhei que a Escola 7 de Outubro 
não tenha o dossiê contendo a documentação daquele massacre. Foi 
uma perseguição indecente, que fez com que nós, do Vale do Aço, 
passássemos pela humilhação de ver do lado de cá do rio, porque do 
lado de lá não teria clima para isso. 

A classe trabalhadora experimenta recessão e desemprego, que é a 
arma dos donos do poder e das máquinas. O operário é dono de seus 
músculos e de seu trabalho. Quando quer fazer greve, recusa o seu 
trabalho. Mas os donos das máquinas podem paralisá-las, fechar as 
fábricas, porque a força que têm é única. No mundo inteiro está 
faltando uma força diferente para pelo menos contrabalançar. Por 
isso, a Escola 7 de Outubro, pelo nome, resgata lembranças de 
resistência e esperança. Pertencemos à Igreja do Cristo que nos 
ensinou a ser o fermento, mas que o braço representante da classe 
trabalhadora, o braço político, ou seja, o PT, continue a alimentar as 
nossas esperanças. Pedi ao Marcos Arruda que dissesse ao Lula que 
temos uma esperança louca nele. Acreditamos muito nele. Lula tem 
credibilidade. Deu credibilidade ao PT. Pode negociar até com o 
capeta, mas que faça como Cristo. Conforme a passagem do 
Evangelho, o capeta, na última tentação, disse-lhe: ''tudo isso te 
darei". Cristo negociou com ele durante bastante tempo. Mas, ao 
receber esse ultimato, mandou o capeta voltar para o inferno. Lula tem 
credibilidade. O PT pode continuar a alimentar as nossas esperanças. 

E vou terminar minha fala agora. Os companheiros Cfcero e Cléber 
já sabem o que vou falar, pois sempre toco nesse assunto. Esse PT 
de vocês parece com a minha Igreja Católica: tem de tudo e em que 
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continuamos a acreditar. Na minha visão, é o único espaço que 
nos deixa visualizar um futuro melhor para todos os oprimidos e para 
toda nossa gente. 

Deixei para fazer no fim o que não fiz no começo: minha 
apresentação. Sou natural de São João del-Rei, cidade de Tiradentes 
e de Tancredo Neves, duas pessoas que nos servem de modelos: 
uma morreu na forca. a outra morreu na cama. Esse dois modelos 
devemos seguir na hora certa, no momento certo. Se formos para a 
forca na hora de ir para a cama, somos bobos; no entanto, se formos 
para a cama na hora de enfrentar a forca , somos covardes. Como é 
difícil conciliar as situações! 

Fazemos uma torcida imensa para o PT continuar a ter a 
credibilidade de toda nossa gente. 

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Boa tarde. Faço parte daquele grupo que acredita que outro Brasil é 

possível e que esse outro Brasil possível é aquele, como falou com 
tanta esperança o Pe. Abdala, País de trabalhadores, de justiça, de 
dignidade, de solidariedade, de partilha. 

Se me perguntassem onde está hoje esse outro Brasil possível , diria 
que é na Escola Sindical 7 de Outubro. Se me perguntassem onde 
está a Escola Sindical Sete de Outubro - talvez muitos já tivessem a 
resposta: no Barreiro-. diria a vocês que está muito além do Barreiro. 
Está lá, sim, com uma estrutura acolhedora e bem construída, com o 
generoso apoio dos sindicatos italianos, de companheiros e 
companheiras da Itália. Mas a Escola 7 de Outubro está no coração e 
na inteligência de muita gente que por lá passou. de professores. 
alunos, sindicalistas. do Toninho, da Regina, da Cida, do Geraldo, de 
todos os que por lá passaram. 

Acredito neste outro Brasil e, apesar de estarmos vivendo um 
momento de muitos desafios, acredito também que os colocaremos 
sobre nossos ombros, para fazer possível esse outro Brasil. 

Quero cumprimentar minha companheira, amiga e colega, Deputada 
Maria José Haueisen; o Carlos Calazans; meu amigo e companheiro 
Antônio Roberto Lambertucci; a professora, educadora e aprendiz -
segundo o princípio de Paulo Freire, cumprido por todos na Escola, de 
ensinar e aprender- Carmen Benitez; Altemir Tortelle; o Enrico Giusti ; 
meu companheiro e amigo. Lúcio César Guterrez; o Pe. Abdala Jorge. 
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Cumprimento a todos os presentes, as lideranças, os 
companheiros e as companheiras. Como resultado de anos de 
ditadura militar no Brasil , o movimento sindical brasileiro encontrava-
se, no final da década de 70 e no início dos anos 80, num processo de 
completo atrelamento ao aparelho de Estado e de submissão perante 
o Governo e os patrões. Durante décadas, todos os movimentos 
reivindicatórios haviam sido reprimidos, e suas direções perseguidas. 
Surgem, então, a partir das grandes greves dos metalúrgicos do ABC, 
em São Paulo, dos metalúrgicos de João Monlevade, e mesmo da 
grande explosão popular que foi a greve dos "Peões" em Belo 
Horizonte, movimentos reivindicatórios que desafiaram os patrões, 
politizaram as reivindicações dos trabalhadores e enfrentaram o poder 
da Ditadura Militar. 

Esses movimentos carregavam dentro deles o germe de uma nova 
visão sindical , que passou a ser chamado de Novo Sindicalismo. 
Surgiram lideranças importantes como Lula, Jacó Bitar, Wagner 
Benevides, João Paulo Pires, que até hoje são referências políticas 
importantes, e milhares de militantes sindicais passam a atuar em um 
terreno totalmente novo. 

Esse processo de luta e de construção de uma nova concepção e 
prática sindical desenrolou-se durante toda a década de 80 até os 
anos de 1990. Centenas de entidades sindicais foram criadas, 
inclusive no serviço público - o que era proibido por lei , naquela 
época, e milhares de trabalhadores passaram a ser formados, sindical 
e politicamente, nas lutas do dia-a-dia. 

O passo mais importante e mesmo fantástico foi a criação, em 1983, 
da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que nasceu e se 
aglutinou como resultado bem sucedido da luta contra o sindicalismo 
oficial , o chamado "pelego", nascido na era Vargas e totalmente servil 
à Ditadura Militar e aos patrões. 

A CUT passa então a coordenar e unificar campanhas 
reivindicatórias com lutas mais gerais de diferentes categorias de 
trabalhadores, rompendo a estrutura sindical corporativa, e incluindo 
principalmente reivindicações históricas dos trabalhadores, como a 
reforma agrária, a liberdade e autonomia sindicais, a garantia do 
emprego, das condições de trabalho e salariais. 

Chega mesmo a propor e realizar movimentos de greves gerais, que 
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têm importante papel no processo de crescimento do movimento 
sindical no Brasil, levando suas propostas a todos os cantos do 
território nacional. 

Dentro desse turbilhão, os trabalhadores de Minas Gerais sentiram a 
necessidade de se organizar com método e se formar para enfrentar 
aquele novo tempo, onde tudo estava por fazer. Assim, em 29/8/87, foi 
fundada a Escola Sindical 7 de Outubro. Tal iniciativa, do movimento 
sindical da CUT, representou ampliação, em novas bases, das 
diferentes experiências de formação sindical e política no contexto da 
redemocratização do Brasil. 

A Escola Sindical 7 de Outubro nasceu da ousadia de lideranças 
sindicais e políticas de Minas Gerais e é fruto de campanha intitulada 
"Uma Escola para a CUT', realizada pela Federação Italiana dos 
Metalúrgicos - Central Italiana de Sindicatos de Trabalhadores. É, 
portanto, a expressão da solidariedade e da cooperação internacional 
entre trabalhadores italianos e brasileiros. 

O nome "7 de Outubro" é homenagem prestada a 33 operários 
metalúrgicos mortos e mais de 3000 feridos, no dia 7/10/63, na 
violenta repressão policial à greve dos trabalhadores metalúrgicos da 
empresa USIMINAS, em lpatinga, região de produção siderúrgica. 

O "Massacre de lpatinga", como foi batizado, ficou praticamente 
esquecido na poeira de tantas histórias da repressão polftica no Brasil. 
Até hoje militantes de movimentos de direitos humanos daquela 
cidade querem rasgar o véu que há tantos anos encobre a chacina: 
reivindicam- e nós também- a inclusão das famílias dos operários na 
lei que obriga a União a indenizar vítimas de prisão por motivos 
políticos. 

A Escola 7 de Outubro expressa, portanto, além da solidariedade 
internacional, a luta do novo sindicalismo e a memória da rebeldia e 
tradição das lutas populares e sindicais em Minas Gerais. 

Já se vão 15 anos de existência. A Escola Sindical 7 de Outubro 
constituiu-se em um centro de referência plural , de elaboração e 
socialização do conhecimento sobre os mundos do trabalho, urbano e 
rural , sobre a formação de trabalhadores e trabalhadoras, em sintonia 
com os desafios de consolidação do projeto político organizativo da 
CUT, e em luta permanente pela construção de uma sociedade justa e 
democrática. 
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Por essa Escola passaram milhares de trabalhadores do campo e 
da cidade, os quais puderam aprender e discutir o seu dia-a-dia, sua 
prática sindical , as questões importantes para trabalhadores de todas 
as categorias, e também questões até então longe dos trabalhadores, 
como planejamento estratégico, matemática sindical, negociações 
coletivas, saúde e segurança no trabalho e centenas de temas e 
questões que passaram a fazer parte da formação sindical da CUT. 
Assim passaram a ser formados como lideranças. 

Instalada no Barreiro, com grande presença dos movimentos 
populares e sindicais, a Escola constituiu-se em um centro de 
formação avançado, com profissionais e formadores de grande 
capacidade e dedicação, que atuam com recursos pedagógicos 
inovadores e os disponibilizam para garantir amplo acesso ao 
movimento sindical e popular de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, à formação voltada para o desenvolvimento da cidadania e 
para a ação sindical eficiente e democrática. 

A Escola Sindical 7 de Outubro integra a rede nacional de formação 
sindical da CUT e coordena a rede regional de formação que abrange 
os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. De 
grande importância econômica, social, política e cultural , essa região 
concentra em torno de 4 milhões de trabalhadores representados na 
CUT, organizados em 538 entidades sindicais, urbanas e rurais. 

Sendo compromisso e objetivo desde a sua formação, a Escola 7 de 
Outubro tem aprofundado sua relação com os moradores do Barreiro 
e de outras regiões da cidade, por meio de parcerias com a Prefeitura, 
realizando atividades de educação de jovens e adultos e de formação 
profissional. Em 1992, foi declarada entidade de utilidade pública 
municipal. Queremos apresentar aqui a possibilidade de torná-la 
entidade de utilidade pública do Estado, por sua importância e 
relevância. Em 1997, no centésimo aniversário da Capital , recebeu o 
título de "Parceiro do Centenário"; e este ano foi agraciada com a 
Medalha do Mérito Legislativo pela Assembléia Legislativa. É, 
portanto, patrimônio dos trabalhadores de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais. Porém, muito mais do que isso, é um testemunho permanente 
e efetivo da solidariedade dos trabalhadores metalúrgicos italianos e 
um marco na construção da CUT. 

Como parlamentar e militante dos movimentos sociais e sindicais, 
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saúdo a Escola 7 de outubro pelo transcurso de seus 15 anos de 
fundação. Sou testemunha da importância dessa Escola em todos 
esses anos e tenho certeza de que, nestes novos tempos de 
propostas de anexação à ALCA, de se desintegrarem os direitos 
trabalhistas básicos e de desemprego crescente em razão dos novos 
métodos e meios tecnológicos de produção, a Escola Sindical é e será 
instrumento fundamental para que os trabalhadores possam 
comemorar, nos próximos 15 anos, tempos melhores em relação às 
reivindicações históricas de Minas e do Brasil. 

Saúdo a realização, em Minas Gerais, da 11 Conferência de Política 
Nacional de Formação da CUT, com o tema "Sindicalismo e Educação 
Integral - perspectivas e experiências em construção na sociedade", 
que se realizará a partir de amanhã, com a participação ativa de 
centenas de sindicalistas e educadores e buscará discutir e consolidar 
a rede de formação da CUT, da qual a Escola 7 de Outubro faz parte. 

Lembro o que disse Lula, na Greve dos Metalúrgicos de 1980, no 
ABC Paulista: "Que ninguém, nunca mais, duvide da capacidade de 
organização dos trabalhadores brasileiros". A Escola 7 de Outubro e a 
Rede Nacional de Formação da CUT são exemplo vivo disto. Viva a 
Central Única dos Trabalhadores! Viva a Escola Sindical 7 de 
Outubro! Muito obrig ado. 

Palavras do Sr. Altemir Tortelle 
Boa tarde. Saúdo os membros da Mesa, a Deputada Maria José 

Haueisen, os companheiros Carlos Calazans, Toninho Lambertucci, 
Carmen Benitez, Enrico Giusti , em nome de quem saúdo todos os 
companheiros das Centrais Sindicais da Itália, México, Portugal , 
Espanha e outras, Lúcio Guterrez e o Pe. Abdala Jorge. Saúdo, de 
forma especial , o companheiro que acabou de falar, que nos abriu a 
oportunidade de trazer, neste dia, para dentro da Assembléia 
Legislativa, os trabalhadores da nossa Central neste momento 
importante que é a comemoração dos 15 anos da mais nova escola 
criada na Central Única dos Trabalhadores. Agradeço ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão pelo espaço que nos abriu nesta Casa. 

Quinze anos de participação não só de dirigentes sindicais, 
coordenadores de escolas, dirigentes de confederações, mas também 
de centenas de homens e mulheres que deixam seus filhos, famílias e 
questões pessoais para ajudar a construir uma política de formação. 
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Saúdo, de forma carinhosa, os formadores que, nesses 15 anos, 
construíram belo projeto político, pedagógico, edificando essa Escola, 
grande referência de formação para a CUT. Saúdo todos os 
formadores presentes e os que passaram pela Escola. Mas essa 
Escola não seria o que é se não contasse com a colaboração 
daqueles que a constroem no dia-a-dia, com seu trabalho humilde, 
cuidando dos alimentos, da limpeza, da manutenção dos prédios. 
Saúdo os companheiros funcionários da nossa Escola Sete de 
Outubro, que, de forma anônima, ajudam na construção desse belo 
projeto. 

Quinze anos não são poucos nem muitos, são suficientes para que 
uma proposta se consolide. Queria dizer, com muita tranqüilidade, que 
a Escola 7 de Outubro talvez seja a mais importante das escolas, não 
por seus 15 anos, não por ter sido a primeira, mas porque, nesses 15 
anos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os altos e baixos, 
mesmo com as crises, essa Escola esteve sempre presente, não 
como a escola de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, mas como uma 
escola que contribui para a política de formação do conjunto da CUT. 
E falo com muita tranqüilidade que, se hoje temos dentro da CUT um 
dos trabalhos mais profundos, mais bonitos, mais sólidos, que é a 
política de formação, é em virtude da contribuição dos Diretores e 
formadores do conjunto da equipe que sustentou essa política na 
Escola e que ajudou a construir essa grande política de formação da 
CUT Nacional. 

Quinze anos também são anos suficientes para construirmos, dentro 
de uma escola, um jeito diferente de pensar a educação dos 
trabalhadores; uma formação diferente do que deveria ser a escola 
pública no Brasil, em que os trabalhadores que fazem a educação não 
são colocados em primeiro plano, em que os salários e as condições 
de trabalho, as condições da qualificação permanente dos 
trabalhadores não é colocada em primeiro plano. Infelizmente é essa 
a política que vivemos em nível nacional, na maioria dos Estados e na 
maioria das Prefeituras. Dentro da nossa Escola, entendemos que a 
formação permanente dos trabalhadores, a participação ativa, a 
construção conjunta da política de formação é uma marca da nossa 
política e é uma marca da Escola 7 de Outubro. Achamos que nesses 
15 anos construímos experiências importantes de como deve ser a 
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formação dos trabalhadores. Inovamos, iniciamos programas, 
modificamos programas, mas sempre atentos à conjuntura, 
especialmente compreendendo o papel estratégico da formação de 
uma entidade. Nunca avançamos o sinal , porque entendíamos sempre 
que a formação deve estar a serviço de uma estratégia daquela que é 
a essência de ação política, que é a construção da Central Sindical, 
do enraizamento dessa Central, da qualificação desses dirigentes 
sindicais, da construção da ação do conjunto de dirigentes nos seus 
vários níveis. Além disso, na Escola 7 de Outubro, temos talvez uma 
das mais importantes experiências que se construiu. Avançamos e 
estamos contribuindo para que no Brasil se supere essa grande dívida 
social que é a educação do trabalhador. Uma educação diferente, 
uma educação participativa, uma educação com democracia, uma 
educação em que o trabalhador seja permanentemente valorizado, 
uma educação em que a sociedade leve em consideração o saber e o 
conhecimento do trabalhador, por mais simples que seja. A soma 
desse conhecimento individual e coletivo, aliada à ciência, resulta na 
construção de um novo saber, um novo conhecimento. A experiência 
de educação que está sendo desenvolvida aqui em Minas Gerais, 
coordenada pela Escola 7 de Outubro, é uma referência hoje para o 
programa de formação que a CUT desenvolve no Brasil. Queremos, 
juntos, construir uma nova educação, não na escola sindical. É o 
desafio da CUT, é o desafio da política nacional de formação que 
possamos realizar uma grande revolução na educação do Brasil. Não 
é possível que a educação em um país do tamanho do nosso, com o 
povo que temos, com as condições de riqueza que temos, seja 
considerada um problema, e não uma solução. As experiências e a 
referência que a Escola 7 de Outubro tem construído nesses anos têm 
dado à CUT a possibilidade de, principalmente nesta conjuntura, 
contribuir para que uma nova educação possa ser efetivamente 
construída, com a participação, com o acúmulo de experiência e com 
a luta dos companheiros educadores do nosso sindicato. 

Não tenho dúvidas de que possamos pensar um novo Brasil a partir 
de uma nova educação. 

A Escola faz 15 anos, e, neste mês, a nossa central entrará no seu 
20° ano. Pela primeira vez na história do Brasil , uma central sindical 
consegue fazer 20 anos, tendo nascido para ajudar a construir uma 
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democracia no País e um novo sindicalismo e para mudar os 
rumos da Nação. Esperamos que, neste ano, decisivo para o Brasil , 
em nossos espaços diferentes, possamos contribuir efetivamente para 
que os rumos sejam mudados. E não é preciso fazer nenhum curso de 
formação na Escola 7 de Outubro, para saber que dois grandes 
projetos estão em debate. Entretanto, muitas vezes, o povo brasileiro 
acredita no discurso mais fácil, no "marketing", na grande enrolação 
que já se viveu nesses 500 anos. Essa é nossa oportunidade de 
orientar parte da população que ainda não acredita em sua força , no 
seu sindicato e na necessidade de participar da política e de fazer 
política. 

Precisamos ser um pouco da luz do caminho desses companheiros, 
pois estamos diante do maior desafio dos últimos anos. Estamos 
diante do confronto claro de projetos para o Brasil, mesmo que isso 
não transpareça no discurso da televisão e dos jornais, e temos 
certeza da possibilidade de se mudarem os rumos do País e da 
América Latina, a fim de que, no mundo, haja um novo caminho que 
não o do projeto neoliberal, do modelo de desenvolvimento financiado 
e bancado pelo FMI e pelo Banco Mu ndial e coordenado pelos 
americanos. Podemos contribuir decisivamente, neste momento. A 
CUT não tem dúvidas. Em nossos debates políticos e reflexões, 
vemos apenas uma alternativa para fazer essa mudança de rumos de 
nossa história: juntar a experiência da classe trabalhadora e a 
sabedoria de um trabalhador, que também é metalúrgico e sofreu a 
violência da polícia, como dezenas de companheiros mortos em Minas 
Gerais. 

Quem sabe, no dia 7 de outubro, possamos celebrar não apenas a 
morte de dezenas de companheiros que deram suas vidas para 
construir um novo Brasil, mas também uma grande vitória, em que a 
classe trabalhadora dá seu primeiro passo para mudar efetivamente 
suas condições. Esse é o desafio, companheiros: façamos do dia 7 de 
outubro a grande virada e a grande vitória, colocando um metalúrgico 
para dirigir o Brasil , que não pode mais acreditar em mentiras e em 
um projeto que destrói os empregos, a educação e a saúde. Devemos 
atingir a grande vitória no dia 6 de outubro e, no dia 7, comemorar os 
novos tempos do País. 

Convoco os companheiros e companheiras presentes que ainda não 
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são delegados, para participar conosco, a partir de amanhã até 
sábado, da 2a Conferência Nacional de Formação da CUT. É um 
momento importante para trocarmos experiências, trazendo para 
dentro da CUT e levando para outros espaços muitas experiências de 
formação e educação para os trabalhadores e de formação sindical e 
contribuindo para a mudança da cultura sindical , a fim de construirmos 
um novo sindicalismo e um novo Brasil. 

Um grande abraço a todos. Parabéns à Escola 7 de Outubro, grande 
referência e luz para a classe trabalhadora de nossa região e do País. 

Palavras do Sr. Antônio Roberto Lambertucci 
Cumprimento os companheiros, amigos e amigas que compõem a 

Mesa. a Deputada Maria José Haueisen, companheira, fundadora do 
Sind-UTE e dirigente sindical há muitos anos, o Sr. Carlos Calazans, 
fundador da CUT e dirigente sindical há muitos anos, atualmente 
representando os trabalhadores em outro setor da sociedade, ou seja , 
na Prefeitura de Belo Horizonte; a nossa amiga e companheira 
Carmem Benitez, Educadora do Centro de Formação Internacional, 
que tem contribuído imensamente com a construção de pontes e de 
alianças entre os trabalhadores da América Latina que trabalham na 
( .. . ), setor representante dos trabalhadores na OIT; o companheiro 
Tortelle; o companheiro Enrico Giusti, que veio do Rio de Janeiro para 
esta homenagem e tem sido um dos maiores colaboradores, tanto no 
que diz respeito à construção da Escola 7 de Outubro quanto no que 
diz respeito à construção dos valores da solidariedade dos 
trabalhadores, preocupando-se principalmente com os setores 
excluídos da sociedade, aqui, na Itália e em outros países do mundo, 
onde o ISCOS procura colaborar; o Presidente da CUT Estadual, 
Lúcio Guterrez; e o Pe. Abdala, que nos contemplou com depoimento 
extremamente significativo e emocionado, já que a história se faz 
sobretudo com a emoção. Agradeço o companheiro Deputado Adelmo 
Carneiro Leão por esta oportunidade ímpar, sobretudo porque temos 
visto nesta Casa a construção e o aperfeiçoamento das relações com 
movimentos sociais. A Assembléia Legislativa tem estado aberta para 
que a população mineira possa se manifestar por meio das audiências 
públicas, dos debates e dos seminários, contribuindo, assim, para 
nova cultura legislativa em nosso Estado. Homenageando-se a Escola 
7 de Outubro pelo transcurso de seus 15 anos, homenageia-se 
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também a história da CUT e a de milhões de trabalhadores 
brasileiros, como os de lpatinga, que morreram lutando, como também 
aqueles que não tiveram a oportunidade de lutar e que não puderam 
se organizar para defender os seus direitos. 

De certa forma, a história e a sorte me contemplaram, sobretudo por 
essa luta dos trabalhadores, de modo geral, que me honraram com a 
possibilidade de estar aqui hoje. Gostaria de estar representando 
todos os companheiros da Escola Sindical 7 de Outubro, os 
funcionários e ex-funcionários que estão aqui. É muito bom vermos os 
companheiros que foram os formadores, que são os funcionários da 
Escola. Temos, felizmente , uma riqueza na Escola, que é uma grande 
integração, que permite que a nossa convivência seja bastante 
entrosada. 

É muito bom ver as delegações internacionais que vieram para a 
conferência e também tantos dirigentes sindicais responsáveis pela 
construção da Escola, por sua manutenção e pela luta dos 
trabalhadores do Estado. 

É fundamental falarmos da nossa história, com tantos exemplos de 
resistência, de organização, como o Quilombo dos Palmares, a 
Inconfidência Mineira e tantos outros exemplos de rebeldia, na busca 
de espaços de independência para o País. Muitos são ocultos pelos 
livros de história, que transmitem informações para as novas 
gerações. A história da CUT, como já disseram os companheiros 
Tortelle, Adelmo e outros, é um dos fatos mais marcantes e 
importantes da história brasileira. A fundação da CUT representa um 
dos marcos de resistência dos trabalhadores às formas de exploração 
capitalista e à luta, tanto pela democratização do Estado brasileiro 
quanto pela defesa dos direitos dos trabalhadores. 

Estamos comemorando hoje os 15 anos da Escola, muito mais 
como um produto dessa luta, reflexo dessa história, num momento em 
que os desafios para a classe trabalhadora são imensos. Talvez, os 
maiores nos últimos 20 anos, desde que a CUT foi fundada. Desafios 
à subserviência ao capital financeiro internacional, ao fortalecimento 
do espírito individualista apregoado pelos defensores da ideologia 
capitalista e do neoliberalismo, às formas de exclusão cada vez 
maiores. Por mais que tenhamos conquistado, do ponto de vista dos 
direitos econômicos, espaços democráticos na sociedade, as 
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discriminações ainda prevalecem, num processo de violência 
crescente nas cidades, com o empobrecimento da população, com 
índices de desemprego altíssimos. Isso nos faz acreditar que a luta é 
cada vez mais necessária e que esse modelo neoliberal, capitalista, 
não vai criar possibilidades de inclusão social. Então, é necessário 
fortalecer esses espaços democráticos da sociedade brasileira e 
construir outras alternativas. Este é um momento de imenso desafio 
para a sociedade brasileira. É um momento em que temos hoje, já 
pela quarta vez, a oportunidade de decidir dois projetos de 
desenvolvimento para o nosso País, não só econômico, mas também 
social, um projeto que conceitue a sociedade o cidadão, a pessoa 
humana, sob outra ótica. Não a do mercado, a do vale-tudo do 
mercado, da exploração, da prevalência dos interesses dos 
banqueiros internacionais, do capital financeiro internacional, mas um 
modelo que tente resgatar o papel do Estado como agente fomentador 
do desenvolvimento. Um Estado que seja democrático, privatista, mas 
que esteja gerido, gestado, e, sobretudo, governado com a 
participação dos milhões de cidadãos brasileiros. 

Como já disseram o Tortelle e o Adelmo, este é um momento 
crucial. A história é feita de avanços, de recuos e de quedas. Ela é 
feita assim mesmo, de um processo dinâmico. Muitos que lutaram e já 
se foram não conseguiram presenciar as várias conquistas que o 
trabalhador e a sociedade brasileira conseguiram ao longo da história. 

Agradeço a todos pela presença aqui e na Escola 7 de Outubro. A 
presença, muitas vezes, não é física, mas espiritual, política, 
engajada, moral e na luta cotidiana, seja nas associações de bairros, 
nos sindicatos, nas campanhas salariais, nas mobilizações, procura 
demonstrar, permanentemente, que vale a pena a luta de toda a vida 
de muitos de nós. Acho que essa presença e essa crença nesses 
valores reafirmados permanentemente, tanto por meio das 
mobilizações quanto pelos cursos de formação e processos 
construídos e desenvolvidos, vale a pena. 

A todos os presentes, em nome dos funcionários, dos ex-
funcionários , do Conselho Deliberativo da Escola Sindical 7 de 
Outubro, dos sócios fundadores , gostaria de deixar nossos 
agradecimentos, principalmente aos líderes sindicais, às entidades 
parceiras da Escola, Secretaria Municipal de Educação, GIP e várias 
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outras. 

Deixo o nosso abraço. Mais 15 anos de luta, com certeza, nos 
esperam. Estamos firmes para a conquista de uma sociedade mais 
aberta e democrática. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - A Exma. Sra. Presidente desta Sessão, Deputada Maria 

José Haueisen fará a entrega ao Sr. Antônio Roberto Lambertucci de 
uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A 
homenagem do Poder Legislativo Estadual à Escola Sindical 7 de 
Outubro, por seus quinze anos de coordenação da rede regional de 
formação que abrande os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Fruto do movimento sindical da CUT, ela é a expressão de 
solidariedade e cooperação internacional entre trabalhadores italianos 
e brasileiros. Belo Horizonte, 6 de agosto de 2002. Deputado Antônio 
Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais.". 

- Procede-se à entrega de placa. 
A Sra. Presidente - Antes de fazer nossas considerações finais, 

vamos passar a palavra ao companheiro Callazans, que tem um 
convite a fazer a todos os presentes e a todos os que nos 
acompanham pela TV Assembléia. 

O Sr. Carlos Callazans - Boa tarde a todos. Quero aproveitar este 
momento com os companheiros presentes e com os telespectadores 
da TV Assembléia para fazer uma convocação e, ao mesmo tempo, 
noticiar que estamos em plena campanha para a realização do 
plebiscito sobre a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. 

Haverá uma rodada de negociações. sobre a implementação da 
ALCA, 15 dias após a posse do novo Presidente, portanto, no dia 15 
de janeiro. 

Aproveito esta oportunidade para convocar os mineiros e mineiras 
para participarem de um plebiscito, de 1 o a 7 de setembro, em que os 
brasileiros deverão dar a sua opinião -favorável ou contrária - sobre a 
entrada em vigor da ALCA. Isso é muito importante, porque decide o 
destino do nosso País, do Estado e da cidade. Solicito que os 
mineiros participem do nosso comitê, que funciona no Sindicato dos 
Bancários, na Rua Tamóios, esquina com Av. Paraná, onde estão 
disponíveis os materiais de esclarecimento a respeito da formação de 
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comitês nas igrejas, nos sindicatos, nas associações comunitárias, 
nas cidades, nas escolas. Queremos a participação de milhões de 
brasileiros. É uma convocação do Comitê Mineiro do Fórum Social 
Mundial para a realização desse plebiscito. 

Com a permissão da nossa Presidente e do companheiro Antônio 
Lambertucci , que dirige a Escola, farei uma homenagem e um 
agradecimento a uma pessoa que está presente. Durante todos os 
anos em que dirigi a CUT de Minas Gerais, essa pessoa, que veio de 
longe, nos ajudou muito e ainda hoje trabalha com vários projetos. 
Sem ela enfrentaríamos muitas dificuldades. Peço uma salva de 
palmas para o Enrico, que é muito querido por nós. (- Palmas.) Foi 
esse companheiro que fez os primeiros contatos, as primeiras 
reuniões e levou as primeiras propostas. Foi muito importante para a 
nossa central. Espero, Antônio Lambertucci , que continue a ser 
importante para você, que segue o trabalho na Escola, e para o Lúcio 
Guterrez, que conduz a CUT. Muito obrigado. 

A Sra. Presidente - Faremos um agradecimento especial ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, pela feliz iniciativa de homenagear a 
Escola 7 de Outubro, que propicia maior organização, competência e 
conhecimento a tantos trabalhadores não apenas de Minas, mas 
também de outros Estados que nos visitam, contribuindo nessa luta 
pela organização dos trabalhadores. Eles vêm aqui buscar 
conhecimento e saber; o saber para ser mais, o ser mais para poder 
mais, o poder de serviço, de dedicação. 

Agradecemos também ao Sr. Enrico Giusti pelo trabalho, dedicação 
e solidariedade que dispensou à Escola 7 de Outubro, possibilitando a 
sua estruturação física , e pela contribuição, com a sua experiência, 
sua luta e esforço, para a formação da cidadania. 

Ao finalizar, lembro a coincidência de três datas: 
7 de outubro é o nome da escola sindical; 6 de outubro é o dia em 

que poderemos dar um salto de qualidade por um mundo melhor, e 8 
de outubro é o dia da morte de Che Guevara. Então, essa Escola está 
cercada por duas datas que também são cheias de sentido, de 
significado para todos nós. 

Que a morte de Che Guevara, em 8 de outubro, e de tantos 
companheiros, em lpatinga, na data de 7 de outubro, sejam realmente 
a semente que caiu em terra fértil e que há de fazer brotar, na 
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consciência de todos os brasileiros, a necessidade de aproveitar o 
dia 6 de outubro para darmos um salto de qualidade que pode mudar 
o Brasil , criar novo tempo, nova era para todos. A Presidência 
agradece a presença de todos. 

ATA DA 55a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dois de julho de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüínio, Cristiano 
Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria da pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei no 2.179/2002 na forma do vencido no 1 o turno (relator: 
Deputado Cristiano Canêdo); e pela aprovação, no 1° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 1.764/2001 , rejeitada a Emenda n° 6 e aprovada a 
Emenda no 7 na forma da Subemenda n° 1 (relator: Deputado 
Sargento Rodrigues) ; e 1.939/2002 na forma do Substitutivo no 1, 
rejeitadas as Emendas n°s 2 e 3 e aprovada a Emenda n° 4 na forma 
da Subemenda no 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se 
à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita a seja 
enviado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de 
Minas Gerais voto de congratulações pelo Dia Nacional do Bombeiro, 
comemorado nessa data. 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, 7 de agosto de 2002. 



Rogério Correia, Presidente - Maria Olívia - Alberto Bejani -
Doutor Viana. 

ATA DA 106a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas e quinze minutos do dia dois de julho de dois mi l e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Rezende, Agostinho Silveira, Aílton Vilela e Sávio Souza Cruz, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Miguel Martini. 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 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados o 
parecer concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 
2097/2002, no 1° turno (relator: Deputado Agostinho Silveira); e os 
pareceres concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, no 1 o turno, dos Projetos de 
Lei n°s 2.159/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 2.195/2002 
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Na fase de discussão do 
parecer do Deputado Agostinho Silveira o qual conclui pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 2.184/2002, no 1 o turno, o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Aílton Vilela. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos em que se 
solicita sejam baixadas as seguintes diligências: do Deputado Sávio 
Souza Cruz, o Projeto de Lei no 2.202/2002 ao Secretário de Estado 
da Educação; do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 
2 .219/2002 ao Secretário de Estado de Recursos Humanos; do 
Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei no 2223/2002 ao Secretário de 
Estado de Recursos Humanos. 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 pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de 
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Lei nos 2.221 /2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e 
2.231 /2002 (relator: Deputado Aílton Vilela) ; o parecer que conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto 
de Lei no 2.220/2002 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Sávio 
Souza Cruz, em virtude de redistribuição) ; e o parecer que conclui 
pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.225/2002 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3a Fase 
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos em que se solicita sejam baixadas em diligência aos 
autores as seguintes proposições: Projetos de Lei nos 2.14 7 e 
2.232/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira); Projetos de Lei n°s 
2.214 e 2.228/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela) ; e Projeto de Lei 
no 2.217/2002 (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 3/7/2002, às 15h30min, no 
Plenarinho 111 desta Casa, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente- Agostinho Silveira- Ermano Batista-

Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de julho de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Edson Rezende, João Leite e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo 
Pettersen. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Márcio Kangussu , declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, d ispensa 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 realizar audiência pública para debater os problemas que 
impedem a obtenção do licenciamento ambiental necessário à 
construção da Usina Hidrelétrica Murta e comunica o recebimento da 
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seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cel. PM Álvaro Antônio 
Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, comunicando, em atenção ao 
Requerimento n° 1 .834/2002, que a denúncia de agressão contra a 
Sra. Andréia Maria dos Santos foi apurada por meio de processo 
administrativo já encaminhado à Justiça Militar; e prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 2.866/2001 , desta 
Comissão, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 27 e 
28/6/2002, respectivamente; Wanderley Salgado de Paiva, Juiz de 
Direito e Corregedor de Presídios da Comarca de Contagem, em que 
encaminha para conhecimento e providências cabíveis cópia relativa 
ao Procedimento n° 691 /2002; fax da Comissão de Direitos Humanos 
da Arquidiocese de Uberaba e outros órgãos, em que prestam 
informações e solicitam providências quanto às denúncias de 
prostituição 1nfantil naquela comunidade; cartas dos Srs. André da 
Conceição Santana, detento em Janaúba, solicitando vaga para sua 
internação em estabelecimento penal deste Estado; Antônio Sérgio 
Souto Bernardo, detento em Peçanha, em que pede remédios para 
seu tratamento de saúde; convites do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado e do Corregedor-Geral de Justiça em que convidam 
os membros da Comissão para o Seminário "A Atenção ao Louco 
Infrator: Uma Questão de Justiça"; da FHEMIG e do Instituto Raul 
Soares - IRS -, em que convidam os membros da Comissão para a 
solenidade de lançamento da revista ABRECAMPOS, que será 
realizada no dia 5/7/2002; e exemplares dos informativos "Partilha", do 
Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São 
Paulo: e "Vida em Destaque", do Gabinete Deputado João Leite. 
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, é aprovado, o parecer pela 
aprovação. no 2° turno, do Projeto de Lei no 1.844/2001 (relator: 
Deputado João Leite, em virtude de redistribuição) . Passa-se à 28 

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 redação final, cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei n°S 2.138 e 2.145/2002. Passa-se à 38 Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
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Deputado Doutor Viana, em que solicita seja encaminhado ofício à 
bancada mineira no Congresso Nacional, para aproveitar a 
oportunidade da Revisão do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei no 
9.099, de 1995, para dar nova redação a dispositivos legais, tornando-
os mais claros a fim de agilizar o julgamento e a punição dos 
infratores. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença da Sra. Maria Tereza de Oliveira, 
Coordenadora Técnica do Licenciamento Ambiental da Usina 
Hidrelétrica Murta, representando os Srs. Celso Castilho de Souza e 
Willer Hudson Pós, Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Presidente do COPAM e Presidente 
da FEAM, respectivamente; e dos Srs. César Augusto Maximiano 
Estanislau, Diretor de Monitoramento e Controle, representando o Dr. 
José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF; Antônio Carlos Giovanini , 
Gerente de Unidade de Consultoria, representando o Dr. Antônio Lima 
Bandeira, Presidente da EMATER; Inácio Carlos Moura Murta, 
Prefeito Municipal de Cel. Murta; Otávio Werneck, Diretor-
Superintendente da Murta Energética; Marluce de Fátima Barbosa 
Murta, Presidente da Câmara Municipal de Cel. Murta; e Amariles 
Santos Lima, Presidente da Comissão Municipal de Acompanhamento 
e Controle da Obra da Usina Hidrelétrica de Murta, os quais tomam 
assento à mesa. A Presidência tece as considerações iniciais relativas 
ao objetivo da reunião. 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, 7 de agosto de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - Elbe Brandão -

João Leite. 

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

2.084/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Ivo José, objetiva declarar 

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Jatobá e 
Matinha, com sede no Município de Rio Acima. 

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, 
constitucional e legal e apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora a 
este colegiado para ser analisada sob o aspecto do mérito, com base 
no art. 102, XIV. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é entidade civil sem fins lucrativos que busca 

promover atividades sociais, culturais e desportivas junto aos 
adolescentes e demais moradores da comunidade, além de zelar 
pelas ruas, praças e prédios do bairro, procurando, até mesmo, 
uniformidade arquitetônica, no intuito de melhorar a qualidade de vida 
de seus associados. 

No campo da assistência à população carente, a entidade tem a 
liberdade de empreender convemos com estabelecimentos 
congêneres, autarquias e entidades religiosas, que lhe fornecerão 
suporte para várias atividades. 

Sua diretoria e seus conselheiros, desde o início, não percebem 
nenhuma gratificação, bonificação ou vantagem que descaracterize 
sua natureza filantrópica. Ademais, em caso de sua dissolução, o 
patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere, 
juridicamente constituída. 

Vemos, assim, habilitada a referida Associação à outorga do tftulo 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

2.084/2002 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2002. 
Luiz Menezes, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 381a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/8/2002 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho, Wanderley Ávila e Márcio 

Kangussu 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°S 2 .314 
a 2.325/2002 Requerimentos n°s 3.453 a 3.456/2002 
Requerimentos dos Deputados Mauri Torres, Wanderley Ávila e 
outros, Durval Ângelo e Amilcar Martins e outros - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados 
Dimas Rodrigues, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Luiz 
Tadeu Leite, João Leite e Alberto Bejani - 2a Parte (Ordem do Dia) : 1 a 
Fase: Abertura de Inscrições- Designação de Comissões: Comissões 
Especiais para emitirem parecer sobre os vetos às Proposições de Lei 
n°S 15.151 , 15.216 e 15.237 - Comunicação da Presidência - Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo , Mauri Torres, Amilcar Martins e outros e 
Wanderley Ávila e outros; deferimento - Chamada para recomposição 
de quórum; inexistência de quórum para votação; suspensão e 
reabertura da reunião - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro- Doutor Viana - Durval Ângelo- Edson Rezende- Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
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Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha-
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h15min, a lista 

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

12 Parte 
12 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário, procede à leitura da 

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

- O Deputado Alberto Bejani, 1°-Secretário ''ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, encaminhando relatório das atividades dessa Corte no 
segundo trimestre de 2002. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando, em atenção a pedidos de diligência da 
Comissão de Justiça, documentação referente aos Projetos de Lei n°s 
1.910/2001, 1.985, 2.223 e 2.244/2002. (- Anexem-se os documentos 
aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (3), 
informando, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de 
Justiça relativos aos Projetos de Lei n°s 1.986 e 2.219/2002, que os 
expedientes foram encaminhados à Secretaria de Governo e Assuntos 
Municipais; e, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Fiscalização Financeira relativo ao Projeto de Lei n° 1.591 /2001 , que o 
imóvel de que trata o projeto está localizado no Município de 
Gonzaga, e não, no de Guanhães. (- Anexem-se aos respectivos 
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projetos.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento no 3.437/2002, da 
Comissão de Direitos Humanos, parecer sobre a inclusão da disciplina 
Direitos Humanos no currículo escolar. 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento no 3.315/2002, da 
Comissão de Educação, informações sobre a sindicância instaurada 
por meio da Portaria no 158/2002, da Secretaria de Administração. (-
Anexe-se ao Requerimento no 3.315/2002.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
encaminhando informações relativas ao Requerimento no 3.206/2002, 
do Deputado Marcelo Gonçalves. (- Anexe-se ao Requerimento no 
3.206/2002.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
encaminhando informações relativas ao Requerimento no 3.281 /2002, 
do Deputado Geraldo Rezende. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
3.281 /2002.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
encaminhando os Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, 
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e o Consolidado Fiscal 
referentes ao mês de junho/2002. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando o informe financeiro 
dessa Casa relativo ao mês de junho/2002. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Crispim Elias Campos Neto, Presidente da Câmara Municipal 
de lpatinga, encaminhando Relatório Final da Comissão Especial de 
Segurança Pública, visando a estudos relativos à Segurança Pública 
naquele município. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Messias Antônio Silva Oliveira, Prefeito Municipal de 
Perdões, agradecendo voto de congratulações pelo aniversário da 
emancipação político-administrativa daquele município, formulado por 
esta Casa, atendendo a requerimento do Deputado Ambrósio Pinto. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento no 3.300/2002, da 



Comissão do Trabalho, informações relativas à interação dessa 
instituição com a sociedade, clientes e empregados. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 3.300/2002.) 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, prestando informações relativas ao Requerimento n° 
3.322/2002, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 3.322/2002.) 

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros. Secretário de Apoio Rural e 
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (4), comunicando a liberação dos recursos de 
convênios com os Sindicatos Rurais de Prata e de Canápolis, a 
Associação dos Cafeicultores da Região de Patrocínio e a Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando/MG. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira). 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia das 
planilhas em que se informa a transferência de recursos para o Fundo 
Municipal de Assistência Social , destinados à manutenção dos 
Serviços Assistenciais de Ação Continuada - 2002, nos meses que 
menciona.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José lldeu Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal , notificando a liberação de 
recursos financeiros destinados ao Estado referentes às parcelas dos 
contratos que menciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Bernadete Olivo, Coordenadora do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunicando que foi 
firmado convênio entre o Ministério da Justiça e o Estado, destinado 
ao Projeto Encontro Regional Sudeste sobre Medidas 
Socioeducativas. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2a 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° 2.314/2002 
Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de 



saúde no Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A prestação dos serviços e das ações de saúde aos 

usuários, de qualquer natureza ou condição, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, será universal e igualitária, nos termos do art. 3°, § 1°, 
da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999. 

Art. 2° - São direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado de 
Minas Gerais: 
I- ter atendimento digno, atencioso e respeitoso; 
li- ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome; 
111 - não ser identificado ou tratado por: 
a) números; 
b) códigos; 
c) de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso; 
IV - ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, com a 

manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a 
terceiros ou à saúde pública; 

V - poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente 
por sua assistência, por meio de crachás visíveis, legíveis e que 
contenham: 

a) nome completo; 
b) função; 
c) cargo; 
d) nome da instituição; 
VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 
a) hipóteses diagnósticas; 
b) diagnósticos realizados; 
c) exames solicitados; 
d) ações terapêuticas; 
e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e 

terapêuticas propostas; 
f) duração prevista do tratamento proposto; 
g) no caso de procedimentos de diagnósticos e terapêuticos 

invasivos, a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a 
ser aplicada, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo 
afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e conseqüências indesejáveis 
e a duração esperada do procedimento; 



h) exames e condutas a que será submetido; 
i) a finalidade da coleta de materiais para exame; 
j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço 

de atendimento ou em outros serviços; 
I) o que julgar necessário; 
VIl - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, 

com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou 
terapêuticos a serem nele realizados; 

VIII - acessar, a qualquer momento, o seu prontuário médico, nos 
termos do art. 2° da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999; 

IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a 
identificação do nome do profissional e o seu número de registro no 
órgão de regulamentação e controle da profissão; 

X- receber as receitas: 
a) com o nome genérico das substâncias prescritas; 
b) datilografadas ou em letra legível; 
c) sem a utilização de códigos ou abreviaturas; 
d) com o nome e a assinatura do profissional ; 
XI - conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e 

poder verificar, antes de recebê-los, os carimbos que atestarem a 
origem, sorologias efetuadas e prazo de validade: 

XII - ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente 
durante o atendimento: 

a) todas as medicações, com dosagens utilizadas; 
b) registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que 

permitam identificar a sua origem, sorologias efetuadas e prazo de 
validade; 

XIII ter assegurados, durante consultas. internações, 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas 
necessidades fisiológicas: 

a) integridade ffsica; 
b) privacidade; 
c) individualidade; 
d) respeito aos seus valores éticos e culturais; 
e) confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; 
f) segurança do procedimento; 
XIV - ser acompanhado, se assim o desejar, nas consultas e 
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internações por pessoa por ele indicada; 

XV - ter a presença do pai do bebê nos exames pré-natais e no 
parto; 

XVI - receber do profissional adequado, presente no local, auxílio 
imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar; 

XVII -ter local digno e adequado para o atendimento; 
XVIII - receber ou recusar assistência moral, psicológica. social ou 

religiosa; 
XIX - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento 

proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa; 
XX - receber anestesia em todas as situações indicadas; 
XXI - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar 

prolongar a vida; 
XXII -optar pelo local de morte. 
§ 1 o - A criança, ao ser internada, terá em seu prontuário a relação 

das pessoas que poderão acompanhá-la integralmente durante o 
período de internação. 

§ 2° - A internação psiquiátrica observará o disposto na Lei n° 
11.802, de 18 de janeiro de 1995, com as modificações introduzidas 
pela Lei no 12.684, de 1 o de dezembro de 1997. 

Art. 3° - É vedado aos serviços públicos de saúde e às entidades 
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas pelo poder público: 

I - realizar, proceder ou permitir qualquer forma de discriminação 
entre os usuários dos serviços de saúde; 

11 - manter acessos diferenciados para os usuários do Sistema 
Único de Saúde e quaisquer outros usuários, em face de 
necessidades de atenção semelhantes. 

Parágrafo único - O disposto no inciso 11 deste artigo compreende 
também as portas de entrada e saída, salas de estar, guichês, listas 
de agendamento e filas de espera. 

Art. 4° - Os serviços públicos de saúde e as entidades privadas, 
conveniadas ou contratadas pelo poder público têm que garantir a 
todos os pacientes e usuários: 

I - a igualdade de acesso, em idênticas condições, a todo e 
qualquer procedimento para a assistência à saúde, médico ou não, 
inclusive administrativo, que se faça necessário e seja oferecido pela 
instituição; 
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11 - o atendimento equamme em relação à qualidade dos 

procedimentos referidos no inciso anterior. 
Parágrafo único - O direito à igualdade de condições de acesso a 

todos os serviços, exames, procedimentos e à sua qualidade, nos 
termos desta lei , é extensivo a autarquias, institutos, fundações , 
hospitais universitários e demais entidades públicas ou privadas, que 
recebam, a qualquer título, recursos do Sistema Único de Saúde. 

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções 
administrativas. civis e penais, nos termos da Lei n° 13.317, de 24 de 
setembro de 1999. 

Parágrafo único - Qualquer pessoa é parte legítima para comunicar 
os casos de descumprimento desta lei ao Conselho Estadual de 
Saúde. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, um 

dos mais evoluídos do País, muito tem contribuído para aperfeiçoar as 
ações e serviços de assistência à saúde. Entretanto, falta ainda 
introduzir em nossa legislação algumas normas de comportamento 
que assegurem, de maneira universal, direitos essenciais dos usuários 
dos serviços de saúde. 

É visível o impacto positivo do Código do Consumidor sobre a 
melhoria das relações comerciais entre fabricantes , revendedores e 
compradores. Num momento em que surgem problemas de saúde, 
que deixam as pessoas fragilizadas e necessitadas de atenção e 
cuidados especiais, nada mais oportuno do que a certeza de 
podermos contar com um aparato legal que assegure a todos 
tratamento igualitário, digno e humano. 

O presente projeto tem esse objetivo. Foi elaborado com base em 
projeto de lei similar, de autoria de Roberto Gouveia, do PT de São 
Paulo. transformado em lei desde 1999, e que tem se mostrado 
importante instrumento para aperfeiçoar a assistência aos usuários 
dos serviços de saúde de São Paulo. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.315/2002 
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia Cruzeiro do 

Sul, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de 

Uberlândia Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2002. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: O Lions Clube de Uberlândia Cruzeiro do Sul é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Tem 
por finalidade estatutária congregar cidadãos representativos de 
diversas categorias profissionais pelos laços da amizade, do 
companheirismo e da compreensão mútua; promover e estimular a 
cooperação de todos para o bem-estar e o progresso cívico; incentivar 
o estudo e a prática dos princípios da boa cidadania, assim como o 
espírito de respeitosa consideração entre os povos do mundo, 
mediante estudo das relações internacionais; proporcionar condições 
favoráveis para a livre discussão de todos os assuntos de interesse 
público; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a 
velhice; combater a fome; habilitar e reabilitar pessoas portadoras de 
deficiência. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas 
atividades e a concretização de todos os seu objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 
nesta Casa 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° 2.316/2002 
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° - Fica criado, na microrregião de Turmalina, o Pólo de 
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Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis. 

Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por 
esta lei os Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, 
Capelinha, ltamarandiba, Carbonita, Leme do Prado e Veredinha, 
sendo Turmalina 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 terraplenagem e de 
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e 
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 
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estabelecidas na legislação em vigor; 
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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° 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 
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. go - 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. 

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3° serão 
concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade 
orçamentária. 

Art . 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2002. 
Ermano Batista 
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem 

apresentando expressiva expansão, compondo-se de mais de 6 mil 
empresas, e colocando o Estado em quinto lugar em termos de 
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em 
diferentes regiões e têm contribuído para a geração de empregos e o 
aumento da renda. 

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo 
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moveleiro de Turmalina, busca fazer justiça à região e incentivar a 
expansão dessa importante atividade econômica. Aquele município e 
a região, especificamente, contêm cerca de 120.000ha de área 
plantada de eucalipto, 18 pequenas fábricas de móveis em Turmalina 
e 40 na região, gerando cerca de 600 empregos diretos. Além disso. o 
município é sede de uma delegacia do SINDIMOV - Sindicato da 
Indústria de Móveis e Similares. 

Por essas razões e porque a região de Turmalina, com sua indústria 
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico 
regional. conto com o apoio da Casa para a 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° 2.317/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Arte de ltapecerica, 

com sede no Município de ltapecerica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Arte de 

ltapecerica, CNPJ (MF) no 03.696.171/0001-95, com sede no 
Município de ltapecerica. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2002. 
Mauro Lobo 
Justificação: A Associação Pró-Arte de ltapecerica, pelo que se 

verifica da documentação anexa, está em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de 
pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem. Por 
atender os requisitos estabelecidos em lei, solicito aos componentes 
desta Casa a aprovação da presente proposição, que a tornará de 
utilidade pública estadual. 

- 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° 2.318/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
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Serrinha, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Serrinha, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Serrinha, do 

Município de Várzea da Palma, encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas final idades 
estatutárias e sociais e atende à comunidade daquela localidade. 

Como a entidade atende aos requisitos legais para que seja 
declarada de utilidade pública estadual , solicito 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° 2.319/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

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

Comunitária do Bairro Princesa, com sed~ no Município de Várzea da 
Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Princesa, do 

Município de Várzea da Palma, encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos e cumpre suas finalidades 
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais, 
beneficentes e filantrópicas. 

Já que preenche os requisitos legais para que seja declarada sua 
utilidade pública estadual , conto com o apoio dos nobres colegas 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho. para deliberação. nos termos do art. 188, 
ele o art. 103. inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.32012002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

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

Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Nova 

Esperança, localizado no Município de Várzea da Palma, pelo que se 
depreende da documentação anexa, está em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, sendo sua diretoria constituída 
de pessoas idôneas e não remuneradas. 

Por preencher a referida Associação os requisitos necessários, 
solicito aos nobres pares nesta Casa a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.321 /2002 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

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

Comunitária do Bairro Novo, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2002. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Há mais de dois anos. a Associação Comunitária do 
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Bairro Novo, do Município de Várzea da Palma, vem realizando seu 
trabalho filantrópico junto à comunidade carente. Sua diretoria é 
composta de pessoas de reputação ilibada e não remuneradas, e foi 
apresentada a documentação pertinente à solicitação. 

Já que a referida Associação preenche os requisitos necessários 
para que possa tornar-se de utilidade pública, solicito aos nobres 
pares a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 2 .322/2002 
Dispõe sobre a produção, comercialização e distribuição de listas 

telefônicas no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Observado o disposto na legislação federal, f icam as 

concessionárias do serviço de telefonia fixa comutada com atuação no 
Estado obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição da 
lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal n° 9.472, de 
16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos relativos 
ao seu fornecimento. 

Art. 2° - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a 
operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela 
lista telefônica de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir 
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de 
R$3.000.000,00 (três milhões de reais} , a ser paga pela empresa 
responsável pela mensagem. 

Art. 3° - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto no 2.181 , de 21 de 
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2002. 
Comissão Especial da Lista de Assinantes 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.323/2002 



Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Córrego de Almas, Lagoa Dantas e Estiva, com sede no Município de 
Brumadinho. 

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

Comunitária de Córrego de Almas, Lagoa Dantas e Estiva, com sede 
no Município de Brumadinho. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2002. 
lvair Nogueira 
Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica 

própria, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua 
diretoria nem distribui lucros. vantagens ou bonificações a seus 
dirigentes, associados ou mantenedores. conforme atestado 
apresentado. 

A Associação Comunitária de Córrego de Almas, Lagoa Dantas e 
Estiva, sediada em Brumadinho, presta às comunidades assistidas 
relevantes serviços filantrópicos de amparo à infância e à velhice, de 
combate à pobreza e de natureza socioeducacional, que 
proporcionam a melhoria da qualidade de vida dos moradores da 
região. A referida entidade encontra-se em funcionamento há mais de 
dois anos e, por atender, de acordo com a documentação 
apresentada, os requisitos da Lei n° 12.972, de 27n/98, por certo 
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa para que lhe seja 
concedido o título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.324/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Betel de Educação e 

Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no Município de 
Machado. 

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

Educação e Assistência a Crianças e Adolescentes, com sede no 
Município de Machado. 



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 agosto de 2002. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
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Justificação: A Associação Betel de Educação e Assistência a 
Crianças e Adolescentes é uma instituição civil sem fins lucrativos, de 
natureza filantrópica e social , com sede no Município de Machado. 
Entre as finalidades da Associação consta: preparar a criança e o 
adolescente para o exercício da cidadania, capacitar o adolescente 
para o ingresso no mercado de trabalho, orientar as famílias no 
processo de educação das crianças e dos adolescentes, fazendo a 
prevenção contra o uso de drogas e álcool , oferecer acompanhamento 
pedagógico às crianças e aos adolescentes em idade escolar. Pela 
relevância de seus objetivos e pela preocupação em investir nas 
crianças e nos adolescentes carentes do Município de Machado, 
solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 2.325/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais- APAE de Camanducaia- 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, 5 de agosto de 2002·. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos excepcionais em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo 
de seus dirigentes. 
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Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, 

de promoção de eventos rentáveis , de doações e de gestos de 
pessoas caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Camanducaia 
permitirá que a entidade se torne apta a realizar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.453/2002, do Deputado Doutor Viana e outros, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Automóvel Clube de Minas Gerais pelos 76 anos de fundação. 

N° 3.454/2002, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Rubens Guimarães Pinheiro Silva pela promoção de atividades 
esportivas no Município de Lavras e região. (-Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

N° 3.455/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Sérgio Vieira de Melo por sua indicação para dirigir o Alto 
Comissariado de Direitos Humanos da ONU. 

N° 3.456/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Ministério 
Público Estadual com vistas à celeridade dos procedimentos judiciais 
relativos aos policiais militares de Águas Formosas, responsáveis por 
agressões físicas e verbais contra agentes da Comissão Pastoral da 
Terra. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Mauri Torres, Wanderley Ávila e outros, Durval Ângelo e Amilcar 
Martins e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Meio Ambiente e dos Deputados Dimas Rodrigues. Marcelo 
Gonçalves e Miguel Martini. 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, TV essa que 
ajudamos a criar há seis anos e que mostra o nosso trabalho para 
Minas Gerais. Se Deus quiser, chegaremos a todas as cidades do 
Estado. 

Srs. Deputados, mais uma vez ocupo esta tribuna para repetir um 
pronunciamento que fiz há cinco meses. Quero falar do jogo do bicho, 
do jogo de máquinas, dos cassinos, que já começam a ser anunciados 
para o nosso verão e que já entram na publicidade das nossas 
revistas de circulação nacional. Os anúncios convidam o brasileiro 
para. a partir de dezembro, embarcar num navio, rodar a costa 
brasileira vendo as nossas belezas naturais e jogando nos cassinos. 
São oito navios que estarão navegando no nosso mar; são oito navios 
que estarão levando as nossas divisas, num país em que o jogo é 
proibido, num país em que o cassino é proibido. Ele é proibido na 
terra, mas não o é no mar. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, também anúncios estão sendo feitos 
em revistas nos Estados que já têm as máquinas "off-line", as 
máquinas caça-níqueis regulamentadas. É hipocrisia achar que o jogo 
não existe, porque ele está aí; está na porta da Assembléia, está em 
todos os bairros, está em todos os municípios. É jogo de máquina, 
jogo de bicho, jogo de carteado. 

No próximo dia 21, estaremos discutindo, nesta Casa, a realidade e 
a legalidade. Senhores do Ministério Público, donos da verdade, que 
entraram com ADIN contra a lei da estadualização dos bingos, como 
ficará a situação? 

Aqui estará o ex-Presidente da LOTERJ, que mostrará que isso 
funciona no Rio de Janeiro, apesar de o Ministério Público achar que 
não. Telespectadores, pessoas presentes nas galerias e colegas 
Deputados, quero ver a reação dos nossos amigos do Ministério 
Público, quando disser, neste Plenário, que o Estado, por causa desse 
órgão, deixará de arrecadar quase R$100.000.000,00 por ano, com 
antecipação de receita do fundo do Imposto de Renda. Quero ver o 
que acontecerá quando afirmar que o Estado deixará de arrecadar 
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R$2.000.000,00 por mês, diretos, ou seja, R$24.000.000,00 por 
ano. 

Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado na segurança pública, 
porque consegui, com a ajuda de amigos e colegas, derrubar um veto 
do Governador. Foram 43 votos favoráveis. com 45 Deputados em 
Plenário. Considerando-se que o Presidente não vota, entre 44 
Deputados, fomos apoiados por 43 e derrubamos o veto do 
Governador. Entretanto, o Ministério Público, dono da verdade, entrou 
com parecer de inconstitucionalidade, mostrando falta de respeito com 
relação a esta Casa. 

Lembro que quando o Ministério Público precisou de votos teve. 
Obtiveram-se 680 cargos, com votação esplêndida: 16 Deputados. Da 
mesma forma que entraram com ADIN, para mostrar que a lei , cujo 
projeto foi de minha autoria, era inconstitucional - e virá aqui um 
representante de outro Estado para afirmar que lá isso funciona -, 
entraremos com ação popular e perguntaremos se 16 Deputados 
podem aprovar um projeto do Ministério Público. Vamos no popular: 
Pau que dá em Pedro, dá em Mané e em João. Onde estão os donos 
da verdade? São realmente donos da verdade? Jogaremos para cima 
R$1 00.000.000,00. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - V. Exa. não colocou o 
principal: o caso do Ministério Público com as máquinas ilegais é caso 
de amor antigo. Inclusive, tiveram que colocar para fora o chefe da 
turminha, porque estava metendo a mão, para valer, na corrupção. 

No caso dos postos de gasolina, quando bombas eram lacradas e 
postos fechados, a Minaspetro agia por trás, pois aquele sistema 
interessava às grandes empresas naquela hora. 

Isso não quer dizer que estivessem agindo errado. O que estava 
agindo errado concorria com os outros que estavam também agindo 
errado, mas protegidos pelo Ministério Público. Descobrimos - e V. 
Exa. tem certeza disso, mas talvez não tenha a coragem de falar - que 
o Ministério Público é uma caixinha para criar dificuldades, a fim de 
vender facilidades. A lei aprovada por esta Casa tirou "o pão nosso de 
cada dia" de muitos que estavam acostumados com as propinas, a fim 
de fazer o balanceamento da sociedade. O Ministério Público, em 
todos os setores, sem exceção, tem buscado, seja na área ambiental , 
seja na área de fiscalização, assumir o papel de rei, de Deus, de 
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Presidente da República, de Deputado, de Vereador, de Delegado 
e de Juiz, deixando de cumprir as suas funções. 

V. Exa. pode continuar contando com o meu apoio. O projeto de lei 
que tramitou nesta Casa é lei, apesar de ter tirado a boquinha da 
corrupção de alguns Procuradores e Promotores que sabemos viver 
de propinas. O Ministério Público, o Judiciário, a polícia e qualquer um 
investiga, mas apenas Deus investiga o Ministério Público e o 
Judiciário, se não estiverem de férias, porque são os próprios deuses. 
Quando estão dormindo, sonham que são deuses. Quando acordam, 
têm essa certeza. Por isso, há traficantes por todos os lados e favelas 
ilhadas em Minas Gerais, como acontece no Rio e em São Paulo, 
porque, quando deram a liberdade ao traficante que era irmão do Juiz 
de Neves, nem com recursos os Promotores entraram. Os traficantes 
que são seus amigos podem ficar livres, mas os concorrentes dos 
seus amigos têm de ir para a cadeia por 300 anos. 

O problema do nosso Ministério Público é a falta de seriedade e de 
caráter dos seus integrantes. Não sei quais são as proporções disso. 
Não sei se a banda podre é maior, mas a que possivelmente poderia 
prestar para algo se cala diante de tanta bandalheira. 

Depois que as maquininhas foram legalizadas pela Assembléia 
Legislativa e passaram a gerar impostos, não lhes interessa mais. 
Como farão aquela caravana, juntamente com a televisão, com o 
jornal e com os fotógrafos, abraçando a maquininha, dizendo que é a 
sua paixão, seu amor e que lhe proporciona propinas, não podendo 
ser legalizada nunca. 

Está faltando a V. Exa. não diria que seja coragem , mas menos 
medo para falar a verdade sobre o que acontece por detrás dos panos 
no Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Deputado lrani Barbosa, a 
própria opinião pública poderá constatar isso. Se tivessem pago os 6 
milhões ao pessoal do Ministério Público, as máquinas estariam 
funcionando? Isso é o que me indagam atualmente. 

O Deputado lrani Barbosa relembrou a questão dos caça-níqueis. 
No próximo dia 21 , estará presente o Presidente da Loteria de Santa 
Catarina. Lá, as maquininhas estão faturando, nos mesmos moldes 
das de Minas Gerais, que foram paralisadas pelo Ministério Público. 
Pasmem, Srs. Deputados. No dia em que as máquinas foram 
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paralisadas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, continuaram 
funcionando normalmente. O pior é que o Estado deixou de arrecadar 
R$70.000.000,00, ou seja R$35.000.000,00 por ano. Esse dinheiro 
poderia ser destinado à segurança pública. O Estado gasta 
R$40.000.000,00 por ano com a segurança pública. Se esse dinheiro 
fosse investido nesse setor, teríamos o dobro da segurança que 
temos hoje, no que diz respeito a policiais e a armamentos. A polícia 
não precisaria estar mendigando no interior. 

Não sou eu que vou julgar. São os telespectadores, os eleitores, é a 
população mineira que julgará essa atitude do Ministério Público, 
esses donos da verdade que estão tirando receita de quase 
R$200.000,00 por ano num Estado quebrado. que não tem segurança 
pública. Se não conseguirmos melhorar este Estado e arrumar 
recursos, futuramente os nossos filhos não poderão sair de casa. A 
minha filha não sairá, porque não terá segurança. A quem atende o 
jogo ilegal? A poucos. 

Quero relembrar o meu compromisso com o pessoal do jogo de 
bicho, quanto ao projeto de legalização, a fim de que continuem 
explorando esse tipo de jogo. Tivemos operação padrão em toda 
Minas Gerais. O Comando da PM mandou prender pessoas 
envolvidas com jogo, prostituição, crime, isso e aquilo. Foram 45 dias 
em que a Polícia prendeu, em toda Minas Gerais. cerca de 200 
bicheiros e 230 máquinas. É com satisfação que falo sobre isso, 
porque, repito, o jogo aqui é só jogo. Está na hora de ser legalizado, 
porque não se achou nessas 430 prisões nem 1 g de droga com o 
pessoal do jogo de bicho e das máquinas. Não se achou arma de 
fogo. E tivemos bicheiros presos. Prender bicheiros é fácil , porque 
eles só têm lápis e papel na mão. Vai prender vagabundo, que tem 
AR-5 e 38. Polícia tem de ser macho e prender assaltante, ladrão, 
bandido. 

Fiquei satisfeito em ver que o jogo do bicho aqui não tem 
envolvimento com tráfico de droga, com arma, bandidagem. Já 
passou da hora de ser legalizado. Quem o explora tem de continuar 
explorando esse jogo em Minas Gerais. 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, pela 



-lOO 
primeira vez, neste 2° semestre, no reinício dos trabalhos desta 
Casa, venho à tribuna para lamentar o falecimento prematuro, que 
chocou a todos nós de Montes Claros e do Norte de Minas, do 
radialista, ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara Municipal de 
Montes Claros, José Nardel Alves de Almeida, Diretor da Rádio Terra 
de Montes Claros, líder de audiência naquela cidade. 

Conheço José Nardel desde o início da minha vida pública, ainda 
antes de ingressar para a política, e, desde então, tornou-se particular 
amigo, uma das duas ou três pessoas com quem privava da mais 
sincera amizade. Sobre ele escrevemos algumas palavras que peço a 
esta Presidência que transcreva na ata desta reunião, para que fique 
inscrito o sentimento que não é só meu, que é desta Casa Legislativa 
também, porque, com toda certeza, é de todos os Deputados do Norte 
e do Jequitinhonha que conheceram a sua atuação. 

José Nardel marcou época em Montes Claros com a sua capacidade 
invulgar de comunicador, iniciando os seus trabalhos na Rádio 
Sociedade Norte de Minas, nos idos de 1970. Daquela época para cá 
foi ícone na defesa dos interesses da nossa população. 
Prematuramente nos deixou, de maneira imprevisível. deixando um 
lastro de saudade pela sua atuação e pela sua curta mas fecunda 
vida, dedicada aos interesses da nossa região. Sobre ele escrevi as 
palavras que passo a ler: (-Lê:) 

"Quero escrever sobre Nardel, mas fico inerte diante do computador, 
e as palavras não saem. Tenho sobre ele poucas palavras e muitos 
sentimentos, sensações, impressões e convicções que as palavras 
não explicam. Tenho um sentimento de que Nardel foi-se tão 
prematuramente que nem deu tempo de curtir mais horas juntos, dada 
a sua e a minha azáfama, cada qual no seu batente. Nardel não tinha 
hora para cuidar dos assuntos da Rádio Terra, que idealizou e 
implantou, que era para ele mais um de seus filhos. De minha parte, 
entre tantas viagens, não tive tempo suficiente para aproveitar mais 
dessa sincera, discreta e fecunda imagem, que reciprocamente 
cultivávamos. Imaginava que, depois dos 70 anos, quem sabe, 
rodeado de netos, longe da política e do rádio, pudéssemos aproveitar 
o tempo que nos sobrasse para atualizar nossos tempos e relembrar 
tantos fatos que marcaram nossa juventude, nossas primeiras 
experiências radiofônicas, nossas mancadas que, outrora, nos 
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deixavam sem graça. 

No início dos anos 70, a Rádio Sociedade era dirigida pelo chefe 
Elias Siuf e era a única. A audiência era total, absoluta. Ouvia-se a D7 
ou não se ouvia nada. Bem diferente é agora, quando há tantas 
opções de radiofonia e TV em Montes Claros. Naqueles idos, fazia o 
meu "Boca no Trombone" quando apareceu, nos estúdios da 
emissora, um rapaz franzino, cabeludo e que diziam ser cantor do 
conjunto do Círculo Operário. Voz grossa, teimoso como ele só, 
plantou-se do lado de fora do aquário, e ali ficou durante dias, até que 
venceu o chefe pelo cansaço e foi admitido. Sua profissão já estava 
escolhida, pois os radialistas daquela época posavam como 
autênticos artistas, com direito a darem autógrafos e tudo mais, o que 
para os jovens daquela época era verdadeira consagração. Nardel 
aprendeu rápido o uso do microfone. Dono que era de uma voz forte e 
que impressionava, certa vez transferiu-se para Belo Horizonte, para 
dar prosseguimento à carreira, mas parece não ter gostado da cidade 
grande, preferindo voltar para Montes Claros. Tivesse ficado, seria 
hoje um dos maiores profissionais do rádio do País, porque tinha 
talento. competência e dedicação para tanto. 

Em 1976, quando da minha primeira candidatura a Vereador, Nardel 
emprestou-me seu apoio, como uma das pessoas mais próximas, 
mantendo comigo, desde então, sua presença discreta, mas 
permanente, seu apoio incondicional, de amigos que servem sem a 
intenção de ser servidos. 

Fui padrinho do seu primeiro casamento e, mais tarde, como 
advogado, cuidei de sua separação. Depois veio a Marina em sua 
vida, Marina Ribeiro de Queiroz. Formaram um casal perfeito, para 
cima. alegre. Na minha campanha para Prefeito, em 1982, José 
Nardel foi o Vereador mais votado, vindo a ser Presidente da Câmara. 
Na primeira administração como Prefeito de Montes Claros, foi um 
conselheiro fiel, capaz de falar a verdade mesmo que incomodasse a 
terceiros, tendo participado diretamente das decisões que nortearam 
nossas ações à frente do município. 

A partir daí, Nardel passou a dedicar-se ao projeto Rádio Terra, 
indicado por mim para dirigi-la, indicação aceita por Antônio Dias, 
nosso sócio. Foi sua realização mais completa, pois logo a emissora 
passou a ser líder de audiência, vocacionada para defender os 
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interesses de um povo, principalmente o mais humilde, carente de 
tudo, desvalidos que, muitas vezes, têm o rádio como o único 
companheiro, a última esperança ou um simples refúgio . E quando 
Nardel, finalmente, constrói sua casa, vê seus filhos crescidos, pode 
ter uma longa e tranqüila sobrevida com saúde, já que nunca teve 
problemas de saúde mais sérios, vem o destino e, de forma 
imprevisível, interrompe uma carreira promissora, uma vida de tão 
boas realizações pessoais e profissionais. 

Daí, essa sensação de um vazio que incomoda, difícil de explicar 
com as palavras, mas preenchido por um grande sentimento de 
impotência perante a dura realidade da morte. Todos os amigos de 
Nardel. que não tivemos tempo de declarar-lhe essa nossa amizade e 
de vivê-la com intensidade, agora estamos órfãos de sua presença, 
convencidos de que teríamos de tê-la compartilhado mais e melhor. É 
que Nardel foi algo muito bom que nos aconteceu, e, como tudo o que 
é bom dura pouco, sua presença física também durou pouco. Mas 
morre o homem e nasce o mito: o mito de um grande amigo, um leal 
companheiro como poucos, alguém com enorme capacidade de dar 
de si para causas nobres, um grande benfeitor de Montes Claros e da 
região do Norte de Minas. 

José Nardel Alves de Almeida, Vereador, Presidente da Câmara 
Municipal de Montes Claros, Diretor da Rádio Terra de Montes Claros, 
acaba de insculpir seu nome na história daquela cidade, como um 
grande benfeitor, um grande amigo. Será mais uma estrela a brilhar 
no céu da nossa Pátria, ocupando um lugar de invulgar destaque, de 
onde seu facho de luz possa iluminar-nos, inspirar-nos e animar-nos 
em nossas jornadas". 

É a homenagem que esta Casa, por meu intermédio, presta a José 
Nardel, radialista , amigo, Vereador do povo de Montes Claros, que, 
aos 48 anos, deixa-nos de forma tão imprevista, causando esse vazio, 
essa saudade em todos. em Montes Claros e no Norte de Minas. Peço 
que sejam transcritas nos anais desta Casa estas palavras, que são 
prova do nosso sentimento mais profundo pela perda irreparável de 
José Nardel. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, é 
muito difícil falar. Quero colaborar com as suas palavras de emoção. 
Nardel amigo, polftico, radialista, e, acima de tudo, uma pessoa que 
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ajudou a população de Montes Claros. Sei, Deputado Luiz Tadeu 
Leite, a dor que V. Exa. e todos estamos sentindo. As suas palavras 
refletem a verdade, porque a grande maioria dos montes-clarenses 
está sentindo esse vazio, essa dor com a perda do Nardel. Tenho 
certeza de que o seu exemplo será seguido, porque Nardel, esse 
amigo desportista, só tinha uma diferença de V. Exa., Deputado Luiz 
Tadeu Leite: era cruzeirense, e V. Exa., atleticano. Mas foi pessoa que 
representou muito para Montes Claros. Era a voz dos oprimidos, que, 
às vezes, não tinham condições de se expressarem. 

E V. Exa. relatou muito bem: morrendo prematuramente, deixou-nos 
órfãos. A imprensa de Montes Claros e a de Minas Gerais perderam 
um grande profissional, mas, tenho certeza, outros seguirão o seu 
exemplo. 

V. Exa. está de parabéns. Mas quero dar-lhe também um abraço de 
pêsames, pela amizade que compartilhava com ele. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu 
Leite, quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento e transmitir-lhe 
meus sentimentos pela perda inesperada do seu grande amigo José 
Nardel. O Norte de Minas perdeu grande liderança. pessoa 
companheira, fiel. A imprensa de Montes Claros e a de Minas Gerais 
estão de luto pela morte desse grande valor. que é o nosso amigo 
José Nardel. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Dimas 
Rodrigues, amigo do José Nardel. Todos os que o conhecemos, 
desde a mais tenra idade, sentimos muito. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) -Parabenizo V. Exa., porque 
não só no Norte, como também no Sul e na Zona da Mata, o seu 
nome é conhecido. Deixou-nos cedo, mas legou o profissionalismo do 
homem sério, da verdade, que sabia trabalhar. E olhem que começou 
nos tempos em que o rádio ainda tinha dificuldades por falta de 
tecnologia. Mesmo assim, conseguiu a sua imagem de homem que 
sempre falava verdade. 

V. Exa. acaba de cumprir um dos atos mais importantes destes três 
últimos anos: reconhecer o trabalho de um homem digno. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Alberto 
Bejani, que se juntou à homenagem que esta Casa presta ao 
Vereador José Nardel, prematuramente falecido. Espero que esta 
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espelhar em Nardel. Muito obrigado. 

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

-HU 

O Deputado João Leite*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada 
Maria Olívia, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, venho encaminhar 
a votação de um projeto de nossa autoria que trata da notificação de 
infração de trânsito, enviada pelo DETRAN por remessa postal. 

Temos acompanhado o uso do novo CTB, especialmente em 
relação às multas. Temos visto os abusos. Se, de um lado, temos e 
tínhamos especialmente o abuso em relação à velocidade em nossas 
vias, por parte de muitos motoristas, trazendo grande risco para a 
população, também é verdade que agora temos abuso por parte do 
poder público em relação às pessoas. Algo que me impressiona muito 
é a verdadeira indústria feita, a partir da concessão, por parte das 
Prefeituras, do Estado e do Governo Federal, para acompanhar a 
velocidade dos veículos nas estradas e ruas das nossas cidades. É 
impressionante ver, por parte das Prefeituras, a dispensa de licitação 
para conceder um serviço que pertence ao poder público. Quando o 
cidadão vota num Prefeito, num Governador, num Presidente, está 
confiando a estas pessoas a responsabilidade de também tomar conta 
dos atos da população. Temos um exemplo na cidade onde estamos. 
A Prefeitura de Belo Horizonte, sem licitação, concedeu a empresa 
privada o direito de medir a velocidade do automóvel de todos os que 
trafegam nas ruas de Belo Horizonte. Ora, a confiança foi dada àquele 
que ocupa o cargo de Prefeito e a seus Secretários, não a uma 
empresa particular. Mas o poder público, a Prefeitura, escolhida pelos 
cidadãos, passa esse direito a uma empresa particular, e sem 
concorrência, sem licitação. É justo? Isso é justiça? 

A mesma coisa ocorre em relação ao Governo Federal , que coloca 
em cabanas, atrás de moitas, pelas nossas estradas, pessoas que 
pertencem a empresas privadas, particulares, e lhes dá o direito de 
multar, de fiscalizar o cidadão, que confiou, votando num Presidente e 
na sua equipe, nos Ministros escolhidos por esse Presidente. Mas 
esse Presidente e esse Prefeito passam esse direito a uma empresa 
particular, que agora passa a ter o direito de fiscalizar o automóvel do 
cidadão e, ao mesmo tempo, de multá-lo. 
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Temos visto situações para. cada vez mais. arrecadar. Estou 

impressionado como tudo é muito bem-articulado. A Prefeitura, além 
de conceder a empresa particular o poder de multar, concede também 
o de rebocar o automóvel do cidadão. E o que é feito? Na sexta-feira, 
dia preferido pelos fiscais da Prefeitura, apoiados pela PM, são feitas 
as "blitze". e. se existe alguma irregularidade. imediatamente aquele 
veículo é rebocado e levado para o pátio da BHTrans. Como é sexta-
feira à tarde, já não há expediente, então não é possível pagar a multa 
ou buscar um documento. Então, aquele veículo é levado para um 
desses pátios e a pessoa paga as diárias de sexta-feira, do sábado e 
do domingo, e, somente na segunda-feira conseguirá ter o seu 
automóvel liberado. 

Enquanto qualquer reboque em Belo Horizonte custa R$30,00 ou 
R$40,00, o reboque da Prefeitura de Belo Horizonte. que não pertence 
à Prefeitura, cobra R$90,00 para fazer o mesmo serviço. Além dessa 
quantia, para ficar no pátio, o cidadão tem de pagar R$30,00 de diária 
do carro. Quando o cidadão tem o carro rebocado em uma sexta-feira, 
tem de pagar ainda pelo sábado e pelo domingo. Além disso, o 
Estado, a União e a Prefeitura encaminham para o cidadão um 
informe de que foi multado. Se o porteiro não está no prédio, se a 
pessoa não está em casa ou se mudou de endereço, acaba sabendo 
da notificação depois que venceu o prazo para apresentar a sua 
defesa; nesse caso, tem de, obrigatoriamente, pagar a multa. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar 
o Deputado João Leite pelo seu lúcido pronunciamento em relação a 
essa questão que tanto aflige os nossos cidadãos belo-horizontinos, 
como também os de outras cidades de Minas Gerais. Na qualidade de 
relator da Comissão Especial das Multas, presidida pelo Deputado 
Alberto Bejani, tivemos 60 dias para fazer uma avaliação, 
especificamente dos radares em nossas rodovias. O problema é o 
mesmo em Belo Horizonte, em Contagem ou em Ribeirão das Neves. 
Existe uma verdadeira indústria das multas. 

Deputado João Leite, temos implantado. sim, uma indústria das 
multas. Isso é vergonhoso para o poder público municipal , estadual ou 
federal. Em uma de nossas visitas a Brasília, juntamente com o 
Deputado Alberto Bejani, tivemos a triste notícia, dada por um 
funcionário do alto escalão do Governo Federal , do DNER, de que 
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aqueles contratos foram feitos com a empresa Consórcio 
Rodovida, para arrecadar dinheiro, uma vez que o DNER estava 
falido. 

Essa situação muito nos preocupa porque o cidadão está sendo 
verdadeiramente assaltado pelo poder público. Quero insistir na fala 
de V. Exa., já que está coberto de razão. O cidadão tem sentido muita 
raiva , angústia e sofrimento quando passa por esses radares, que, na 
verdade, não têm caráter educativo. Gostaríamos que realmente as 
multas tivessem um caráter educativo, mas não é isso o que está 
ocorrendo. Há municípios que já estão contando com a arrecadação 
das multas para o orçamento. 

Posso falar, com muita propriedade, sobre esse assunto porque, em 
1984, quando entrei para a Polícia Militar, iniciei o meu trabalho no 
Batalhão de Polícia de Trânsito, em que trabalhei por três anos, como 
Soldado, participando de "blitz", notificando o cidadão na rua. Não 
havia esses radares. Notificávamos o cidadão pessoalmente, que 
sabia exatamente porque estava sendo multado; e não da forma 
traiçoeira como é colocado o radar, quer fixo , quer móvel, nas 
estradas ou na região urbana, como em Belo Horizonte. 

Temos de nos unir porque o cidadão já não está agüentando ser 
assaltado, de forma tão desleal e ilegal. Como V. Exa. disse, o 
cidadão recebe a notificação e acaba não tendo o amplo direito de 
defesa, do contraditório , e é condenado já com a aplicabilidade de sua 
sentença, que é uma multa. No caso, o cidadão paga a taxa de 
reboque, a diária no depósito e a multa. Além disso, há uma dor de 
cabeça imensa para buscar o veículo, além de não se saber como vai 
encontrá-lo. 

Quero dizer que V. Exa. tem todo o nosso apoio, porque precisamos 
estar unidos, para que não se veja o cidadão sofrer tanto, como vem 
sofrendo em virtude dessa ação desesperada de arrecadar, quando 
se multa de forma desenfreada e descontrolada os motoristas de Belo 
Horizonte, de Contagem e de Ribeirão das Neves e os que trafegam 
nas rodovias federais. 

V. Exa. também viaja muito. Em direção à terra do companheiro Luiz 
Menezes, na região de ltabira, temos um radar móvel praticamente de 
20km em 20km. É uma vergonha para o poder público firmar contrato 
com uma empresa para roubar descaradamente o bolso do 
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contribuinte, seja por radar fixo , o chamado "pardal", seja por radar 
móvel. Sinto-me envergonhado ao assistir a essa roubalheira 
desenfreada, que deixa o cidadão praticamente sem nenhum 
mecanismo de defesa. porque a ele é imposta uma multa sem lhe dar 
o amplo direito de defesa. previsto na Constituição Federal. 

Portanto. quero finalizar parabenizando V. Exa. Pode contar com a 
pessoa do Deputado Sargento Rodrigues e, tenho a certeza, com a 
pessoa do Deputado Alberto Bejani, que tivemos a experiência de 
ouvir o clamor dos cidadãos. Muitos de nós já fomos vítimas desse 
processo através de amigos, parentes, eleitores e cidadãos que nos 
abordam nas ruas. Temos de cerrar fileiras para buscar soluções para 
que o cidadão não seja tão espoliado como vem sendo. Muito 
obrigado. Parabenizo-o por seu pronunciamento. 

O Deputado João Leite* - Agradeço-lhe, Deputado Sargento 
Rodrigues. Tenho uma preocupação com o trânsito, com o excesso de 
velocidade, mas creio que nessa questão temos de analisar 
especialmente a posição do poder público. Ao poder público não foi 
dado o direito de fazer contratos com empresas particulares sem uma 
licitação. Não foram eleitos para isso. Queremos discordar. Creio que 
a população não quer ser acompanhada por uma empresa particular 
que recebe dinheiro para armar um verdadeiro plano para tomar 
dinheiro dos belo-horizontinos com essas "blitze" que ocorrem apenas 
nas sextas-feira. Nosso projeto propõe justamente que a notificação 
das multas seja feita por AR para que, a partir daí, comece a contar o 
prazo para o cidadão se defender. O amplo direito de defesa deve 
prevalecer no País. Esperamos também a manifestação do Ministério 
Público em relação a esses contratos feitos pela Prefeitura de Belo 
Horizonte para que aconteçam as "blitze" e os reboques. A empresa 
ganha R$90,00 para rebocar um veículo. Essas "blitze" ocorrem 
apenas nas sextas-feiras, para que o cidadão pague R$30,00 a 
pernoite do seu veículo nos pátios do DETRAN. Esperamos uma 
palavra do Ministério Público e o provocamos para que tome 
providências contra a Prefeitura de Belo Horizonte, contra os órgãos 
que vêm passando para o poder privado algo que é atribuição do 
poder público. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Concordo com V. Exa., com 
seu promunciamento, pois acompanho essas questões de trânsito 



desde os tempos do Prof. Pimentel , em Belo Horizonte, com a 
Transitolândia, quando menino. Interessa-me especialmente a 
matéria. Quando da votação do Código de Trânsito, estive em Brasília 
propondo ao Presidente da República que, por medida provisória, 
reduzisse os valores das multas, retirando do Código a multa de 
pedestre, e que se respeitasse a Constituição Federal , observando o 
princípio do contraditório, o que hoje não existe. O Código de Trânsito 
revogou a Constituição Federal. Se alguém entrar na justiça contra 
qualquer cidadão exigindo indenização, esse cidadão, o réu no 
processo, necessita ser citado previamente, não recebendo, em Casa, 
uma boleta com a conta para pagar. Ele é citado previamente para 
defender-se. E o Código de Trânsito queimou essa etapa, qual seja a 
defesa do cidadão, permitindo-lhe tão-somente o recurso, já numa 2a 
instância, revogando a Constituição Federal. Há uma grande confusão 
nessa lei do trânsito, em que se concedeu às Prefeituras o direito de 
multar para fazer caixa, jogando o dinheiro no caixa único. A 
Prefeitura vem multando a torto e a direito. não aplicando o dinheiro 
onde o Código determina, que é na fiscalização, na sinalização e na 
campanha educativa. Trata-se de matéria que me amargura. Há um 
projeto, de minha autoria, vetado pelo Governador. Não conseguimos 
rejeitar o veto, tendo caído por terra minha iniciativa. Assumo o 
compromisso de continuar lutando por essa causa, porque a cidadania 
brasileira foi duramente castigada nesse aspecto. Nada vale a palavra 
do cidadão. Hoje, um guarda de trânsito tem mais poder que um Juiz, 
prevalecendo sobre este no que concerne às multas aplicadas. 
Quanto aos radares, trata-se de tremenda imoralidade. Radares 
operados por particulares significa a privatização do poder de polícia, 
o que jamais poderia ter ocorrido neste País. Lutarei contra isso 
enquanto tiver forças. Receba, nobre Deputado João Leite, meu 
compromisso de também lutar por essa causa. Obrigado. 

O Deputado João Leite*- Obrigado pelo aparte, Deputado João 
Paulo. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani . 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

acompanhei atentamente a indústria das multas em Minas Gerais e 
em alguns Estados do País. Não sou eleitor do Garotinho, embora já o 
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conheça, pois fomos Prefeitos na mesma época: eu, em Juiz de 
Fora; ele, em Campos. Mas, em um ponto, aplaudo Garotinho, que, 
como Governador do Rio de Janeiro, proibiu a entrada dos radares 
móveis naquele Estado, mostrando que a Constituição Federal estaria 
sendo ferida em seu art. 5°, inciso LV, que dá direito ao cidadão 
brasileiro ou naturalizado no País de defesa do contraditório. O 
Código de Trânsito Brasileiro diz que toda a sinalização é educativa. e 
o que vemos são radares colocados somente em retas e em locais 
escondidos, funcionando, inclusive à noite, com ''flash", 
correspondendo à mesma máquina usada na fórmula 1, separando 
dois carros em 5 segundos. Um radar custa US$80.000,00, mas o 
dinheiro arrecadado é tanto que o contrato assinado pelo extinto 
DNER - hoje DNIT - dá a garantia, a cada radar, de 100 multas por 
mês. Isso quer dizer que se o radar não registrar 100 autuações, o 
DNER, DNIT ou Ministério dos Transportes completam esse número. 
Cada radar colocado nas estradas mineiras ganha, por mês, no 
mínimo R$5.550,00. São 34 radares em Minas. Basta multiplicar o 
referido valor pelo número de radares para ver a quantidade de 
dinheiro que esse consórcio, chamado Rodovida - duas empresas de 
São Paulo e uma do Norte-, ganha em nosso Estado. 

É claro que, com esse trabalho da Comissão de Multas da 
Assembléia Legislativa, já conseguimos cancelar mais de 250 mil 
multas, apontando a falta de respeito à Constituição e ao Código de 
Trânsito Brasileiro, sem contar ainda a vergonha do desrespeito à 
Resolução no 29, do Ministro da Justiça, que diz com todas as letras 
que o poder de polícia é da Polícia Rodoviária Federal. Todo radar só 
poderá ser operado pela Polícia Rodoviária Federal , nas rodovias 
federais, e pela Polícia Rodoviária Estadual, nas rodovias estaduais. 
Essa Resolução n° 29, de dezembro, que foi assinada pelo Ministro da 
Justiça, está sendo desrespeitada. Há também a Resolução no 136, 
do mês de abril , que diz que toda multa, até abril , beneficia-se do 
efeito suspensivo, determinado pela Junta Administrativa de Recursos 
- JARI, por falta de pessoas para julgar os processos. Para que V. 
Exas. tenham uma idéia, no DNIT. que era o DNER, existem hoje 258 
mil processos parados, e apenas três pessoas para julgá-los. Como 
pode uma empresa contratada pelo DNIT multar, e três funcionários 
do DNIT julgar se as autuações estão certas ou erradas? Isso também 



-1-1 0 
fere o princípio legal do direito, que é a defesa do cidadão. Quem 
julga não pode jamais pertencer ao órgão que multa, porque já estará 
automaticamente caracterizada a suspeição. Há uma série de erros. 
E, quando o cidadão entra na Justiça Federal dizendo ao MM. Juiz 
que isso fere a Constituição Federal , fere o Código de Trânsito 
Brasileiro, fere a Resolução n° 29, fere a Resolução n° 136, ele 
declara que o DNER tem razão. Dr. Juiz Federal, V. Exa. deve andar 
de ônibus ou, no mínimo, ter algum parente que pertence ao 
Consórcio Rodovida. Para achar que uma barbaridade dessas está 
certa, desculpem-me, mas só posso imaginar que o MM. Juiz só anda 
de ônibus ou tem algum parente dono do Consórcio Rodovida, porque 
qualquer um fica indignado. 

Imaginem a conseqüência que isso traz: um profissional do volante, 
que vive do seu caminhão, com três multas gravíssimas, perde 21 
pontos, sendo que, com 20 pontos, perde a carteira. Assim, começa-
se a criar uma situação difícil , pois um cidadão honesto passa a ser 
um bandido, já que ficará sem emprego. Coloquem-se em seu lugar, 
com um filho pedindo-lhe comida, sendo que, como profissional do 
volante, está impedido de trabalhar, por causa dessa máquina. 

Posso até dizer o nome de um dos envolvidos nesse grupo dos 
radares Rodovida: José Geraldo Ribeiro, Deputado cassado por estar 
envolvido no escândalo dos anões do orçamento. Digo e assino 
embaixo. E não tenho imunidade, ex-Deputado cassado. O senhor 
pode processar-me na hora em que quiser. Repito o nome de um dos 
proprietários desse sistema de radares que estão assaltando o bolso 
do cidadão de Minas Gerais: José Geraldo Ribeiro. 

E vou descobrir mais, pois há mais gente de Minas envolvida nessa 
indústria das multas. Não irei sossegar, assim como o Deputado João 
Leite, o Deputado Sargento Rodrigues e todos os outros desta Casa, 
porque formamos uma parceria, independente de época de 
campanha. Não estou aqui para pregar atrativos de voto, mas para 
fazer o que faço, há três anos e meio, em parceria com meus colegas 
desta Casa. Sinceramente, ficaria muito feliz se, no dia 7 de outubro, 
pudesse constatar a permanência de todos os 77 Deputados atuais, já 
que, aqui. fiz uma família e aprendi muito mais do que pude ensinar, 
com meus colegas mais antigos, que são homens de 
responsabilidade, que trabalham para a sociedade. Portanto, termino 



parabenizando os experientes Deputados da Casa. Que Deus 
abençoe a todos! Muito obrigado. 

~~I 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 28 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. 

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 15.151 . Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio 
Cunha; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PL: efetivo -
Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado José Milton; pelo PDT: 
efetivo - Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado 
Marcelo Gonçalves; pelo PTB: efetivo - Deputado Aílton Vilela ; 
suplente- Deputado João Pinto Ribeiro ; pelo PFL: efetivo- Deputado 
Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac Pinto. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.216. Pelo 
BPDP: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Luiz 
Tadeu Leite; pelo PL : efetivo - Deputado João Paulo; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro; pelo PTB: efetivo- Deputado Arlen Santiago; 
suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PFL: efetivo - Deputado 
Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PSB: 
efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado João Leite. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 15.237. Pelo 
BPDP: efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado 
José Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; 
suplente - Deputado José Milton; pelo PTB: efetivo- Deputado Aílton 
Vilela; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PDT: efetivo -



-+ 12 
Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; 
pelo PSB: efetivo - Deputado Miguel Martini ; suplente - Deputado João 
Leite. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência comunica que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os Requerimentos 
n°s 3.455 e 3.456/2002, 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 da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente -
aprovação, na 95a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 
2 .163/2002, do Deputado Edson Rezende, e 2.193/2002, do Deputado 
Ivo José, e do Requerimento n° 3.428/2002, do Deputado Marco Régis 
(Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art. 

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval Ângelo 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
1.623/2002, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141 , do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Mauri Torres 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
2.119/2002; e nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento 
Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade, 
requerimento do Deputado Amilcar Martins e outros solicitando a 
realização de reunião especial para comemorar o centenário de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Requerimento do 
Deputado Wanderley Ávila e outros solicitando a realização de reunião 
especial para comemorar o Dia do Maçom. A Presidência defere o 
requerimento , de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do 
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade. 

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 quórum. 

-O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo)-(- Faz a chamada.). 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não 

há quórum para votação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presiente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, suspende a reun1ão por 55 minutos, para aguardar 
que se configure o quórum para votação. 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 da reunião e a encerra, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 14, às 9 horas, e para a reunião especial 
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DOS CARTÓRIOS 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de junho de dois 

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Rêmolo Aloise, lvair Nogueira, Luiz Fernando Faria e Durval Ângelo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente determina que seja ouvida a parte da fita da reunião da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na qual o 
Deputado Miguel Martini fez as denúncias que deram origem à CPI. A 
Presidência informa que a reunião se destina à discussão e à votação 
de proposições da Comissão. O Deputado Luiz Fernando Faria, com a 
palavra, apresenta requerimento no qual solicita sejam ouvidos pela 
Comissão os Srs. Alexandre Toledo, Presidente da Construtora Arco 
Engenharia e Comércio Ltda.; Adgar Hamilton de Mattos, Presidente 
da Construtora Canopus Empreendimentos e Incorporações Ltda.; e 
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Ney Moreira Bruzzi , Presidente da Construtora Caparaó S.A. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente 
esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2002. 
Rêmolo Aloise, Presidente - lvair Nogueira - Agostinho Silveira - Luiz 

Fernando Faria. 

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

2.220/2002 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem 

por escopo seja declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente 
de Paulo de Abaeté, com sede nesse município. 

Nos termos regimentais , coube à Comissão de Constituição e 
Justiça proceder ao exame preliminar da matéria, após o qual se 
manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou a Emenda no 1. 

Na seqüência da tramitação, cabe agora a este colegiado deliberar 
sobre a proposição, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, que se destina ao socorro ambulatorial e 
hospitalar a indigentes, gratuito, e ao atendimento médico-hospitalar 
remunerado. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, que promove o ensino e a 
pesquisa ligados à área da saúde, concorrendo para o aprimoramento 
da ciência e auxiliando as pessoas mais carentes, constata-se sua 
importância como colaboradora do poder público no desenvolvimento 
de ações de proteção à saúde. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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2.220/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 14 de agosto de 2002. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.221 /2002 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Antônio Júlio e 
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Assistencial Doutor João Batista Araújo de Souza, com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. 

Nesta fase dos trabalhos, compete a este órgão colegiado apreciá-la 
conclusivamente, nos termos dos arts. 103, I, "a", e 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação mencionada no relatório tem por objetivo institucional, 

nos termos do art. 4° de seu estatuto, prestar assistência social 
gratuita a pessoas carentes, em especial às crianças, aos 
adolescentes, aos idosos e aos portadores de deficiências, no âmbito 
da saúde, do trabalho, da segurança e da educação. 

Em reconhecimento à relevância de suas atividades para o bem-
estar social , nada mais justo que se lhe preste homenagem, 
outorgando-lhe o título declaratório de utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

2.221 /2002 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.434/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n° 

1.434/2001 autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo 
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e o fator R h, juntamente com o "exame do pezinho". 
Aprovado no 1 o turno, com a Emenda n° 1, apresentada por esta 

Comissão, retoma agora o projeto a fim de receber parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, § 1°, ele o art. 102, XI , do Regimento 
Interno. 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em comento tem por objetivo autorizar o Poder 

Executivo a fazer o exame de grupo sangüíneo e fator Rh quando da 
realização do "teste do pezinho", estabelecida pela Lei n° 11.619, de 
4/10/94. 

A matéria está de acordo com o art. 5°, 111 , da Lei no 8.080, de 1990, 
que estabelece como um dos objetivos do Sistema Único de Saúde -
SUS - a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. A 
coordenação da medida proposta no projeto, entendida como ação de 
promoção e proteção da saúde, cabe às Secretarias Estadual e 
Municipais de Saúde, nos termos do inciso I do art. 7° do Código de 
Saúde do Estado de Minas Gerais. 

A proposição em análise visa a contribuir para que a transfusão de 
sangue e outros procedimentos necessários em casos de emergência 
sejam feitos de maneira rápida e segura, agilizando o estudo das 
compatibilidades sangüíneas. Além disso, o exame em questão será 
feito por ocasião da coleta de sangue destinada ao "exame do 
pezinho", que já faz parte da atenção às crianças recém-nascidas em 
Minas Gerais. Assim, as crianças terão, desde o nascimento, um 
documento em que são mencionados seu grupo sangüíneo e fator Rh. 

Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação do projeto de 
lei em comento na forma do vencido no 1° turno. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.434/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Rogério Correia, relator - Carlos 

Pimenta. 



Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 1.434/2001 
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Autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator 
Rh juntamente com o "exame do pezinho". 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame 

para determinação do fator Rh e do grupo sangüíneo em recém-
nascidos e fornecerá documento com os dados obtidos no exame. 

Parágrafo único - A coleta do sangue para a realização do exame 
será efetuada simultaneamente à do material para a realização da 
triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do 
hipotireoidismo congênito - "exame do pezinho''-, de que trata a Lei no 
11 .619, de 4 de outubro de 1994, e para diagnóstico da deficiência de 
alfa 1 - antitripsina, conforme a Lei no 12.504, de 30 de maio de 1997. 

Art. 2° - O Poder Executivo divulgará informações sobre a 
importância, a forma e os locais de realização do exame de que trata 
esta lei. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.634/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.634/2001 , do Deputado José Milton, visa a 

instituir a Política Estadual de Prevenção e Atenção Integral à Pessoa 
Portadora de Diabetes e dar outras providências. 

Aprovado no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça, volta o projeto a esta 
Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, § 1°, c/c o art. 102, XI , do Regimento Interno. 

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

Fundamentação 
O objetivo precípuo da proposição é fixar as linhas básicas que 
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deverão pautar a atuação do Estado no desenvolvimento da 
Política Estadual de Prevenção e Atenção Integral à Saúde da Pessoa 
Portadora de Diabetes. 

A proposição em análise mostra-se de grande mérito, em especial 
ao enfocar o aspecto preventivo. Investir na prevenção é, certamente, 
o melhor caminho: proporcionam-se resultados efetivos ao se 
promoverem mudanças comportamentais. Além disso, é também mais 
eficiente e econômico para o Sistema Único de Saúde. 

O projeto prevê também o tratamento do diabetes, representado 
pela expressão "atenção integral à pessoa portadora de diabetes". o 
que significa oferecer a essas pessoas uma melhor qualidade de vida. 
E inegável, pois, o mérito da proposição. 

Entretanto, por entender que o projeto apresentava falhas nos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a Comissão 
de Constituição e Justiça houve por bem apresentar as Emendas n°s 
1 a 3. suprimindo artigos que incorriam em vícios. 

Assim sendo, não vislumbramos a necessidade de outros reparos ao 
projeto por parte desta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

n° 1 .634/2001 na forma do vencido no 1 ° turno. 
Sala das Comissões. 13 de agosto de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Rogério Correia, relator - Carlos 

Pimenta. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .634/2001 

Institui a Política Estadual de Prevenção e Atenção Integral à Saúde 
da Pessoa Portadora de Diabetes e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público prestará atenção integral à pessoa 

portadora de diabetes em todas as suas formas, assim como aos 
problemas de saúde com ele relacionados, tendo como diretrizes: 

I - a universalidade, a integralidade, a eqüidade, a descentralização 
e a participação da sociedade na definição e no controle das ações e 
dos serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal , da 
Constituição Estadual e do Código de Saúde do Estado de Minas 
Gerais e de suas leis reguladoras; 
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11 - ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da 

saúde e da qualidade de vida, na multidisciplinaridade e no trabalho 
intersetorial em equipe; 

111 - o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, 
avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à 
participação da sociedade; 

IV - o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para 
o enfrentamento e o controle do diabetes, dos problemas com ele 
relacionados e de seus determinantes, assim como para a formação 
permanente dos trabalhadores da rede de serviços de saúde; 

V - o direito às medicações, aos instrumentos e aos materiais de 
auto-aplicação e autocontrole, visando a maior autonomia possível por 
parte do usuário. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de noventa dias. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.035/2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.035/2002, de autoria do Deputado João Leite. 

que declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.035/2002 
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Divinópolis- CDUDiv. -, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Divinópolis - CDUDiv. - , com sede no Município de 
Divinópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator- João Leite. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 13/8/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Braulino Rodrigues, ocorrido em 4/8/2002, em Mato 
Verde. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Geraldo Dias Rêgo, ocorrido em 2/8/2002, em 
Ponto dos Volantes. (-Ciente-se. Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini , dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. João Ribeiro de Oliveira Soares, ocorrido em 5/8/2002, em Juiz 
de Fora. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2002 

ATA 

A TA DA 1948 REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/7/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Márcio Cunha 
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Sumário: Comparecimento · Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de Presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Maurício Picarelli - Palavras do Sr. 
Sabino José Fortes Fleury - Palavras do Sr. Patrus Ananias -
Designação do coordenador - Palavras do Sr. Coordenador -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Entrega de projeto -
Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - João Leite - João Paulo 
- Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Secretário "ad hoc", 

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

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
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Exmos. Srs. Deputado Maurício Picarelli , Presidente da União 
Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -; Sabino José Fortes 
Fleury, Gerente-Geral da Consultoria Temática da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Patrus Ananias, ex-Prefeito de 
Belo Horizonte e membro do Conselho Pedagógico da Escola do 
Legislativo da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; e 
Deputado Márcio Cunha, Coordenador dos debates. 

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

Reinaldo Braga, Presidente da Assembléia Legislativa da Bahia; 
Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão, 
acompanhado da Deputada Malrinete Gralhada; Leal Júnior, do Piauí; 
Sérgio de Oliveira, Presidente da Assembléia do Acre; Marcelo 
Miranda, Presidente da Assembléia Legislativa de Tocantins, 
acompanhado do Deputado Carlos Henrique Amorin ; Helder Teixe ira 
Grossi, de Roraima; Gilberto Marques Paulo, de Pernambuco; Denise 
Carvalho, de Goiás; Lupércio Ramos, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Amazonas, acompanhado dos Deputados Belarmínio 
Lins, Mário Frota e Maneca; Sérgio de Oliveira, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Acre; Ari Ribo, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul, acompanhado do Deputado 
Maurício Picarelli , Presidente da UNALE. 

A Presidência registra também a presença do Chefe de Gabinete da 
Fundação João Pinheiro, José Osvaldo Lasmar; do Gerente-Geral da 
UNALE, Décio Guimarães; da assessora de imprensa, Adriana 
Ribeiro; do assessor do Presidente, Dércio Albuquerque; do Deputado 
Michel Cury, representando o Presidente da Assembléia de Santa 
Catarina; enfim, de todos os Deputados e participantes que prestigiam 
este importante debate. Insistimos que este debate não é importante 
para nós, Deputados, que somos passageiros, mas para a sociedade 
brasileira, para os brasileiros que dependem da nossa interferência, 
da nossa atuação como parlamentares estaduais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao ciclo de debates 

Ampliar o Poder de Legislar. 
Palavras do Sr. Presidente 

Queremos, em primeiro lugar, em nome da Assembléia de Minas e 
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em nome do povo mineiro, dar as boas-vindas a todos os 
presentes a esta reunião. Estamos com o discurso pronto, mas prefiro 
falar um pouco com o coração, deixando a técnica e a formalidade um 
pouco de lado, já que é uma reunião de trabalho. 

Estamos aqui hoje no Plenário Juscelino Kubitschek. Só isso já diz 
tudo, ele que foi um grande brasileiro, grande mineiro, Presidente, 
Governador, cujo nome temos a honra de dar a este Plenário. 
Esperamos que este seja um Plenário das decisões, como foram as 
decisões de Juscelino. 

Estamos discutindo hoje o poder das Assembléias Legislativas, a 
ampliação do poder de legislar. E isso passa por coragem, por 
determinação. Sabemos da centralização dos Poderes em Brasília, a 
centralização excessiva de todas as decisões, no campo econômico, 
financeiro, jurídico e até no âmbito do Legislativo, que perdeu a sua 
capacidade de legislar. Digo isso até com bastante tristeza, porque o 
próprio Congresso Nacional perdeu o poder de legislar. Abriu mão de 
sua prerrogativa, para que as medidas provisórias fossem mais 
importantes que o trabalho dos parlamentares. 

O parlamento brasileiro hoje, infelizmente, também está à mercê do 
poderio econômico e do poder central , que é a Presidência da 
República. Precisamos mudar essa linha de pensamento. Este é um 
momento importante porque estamos num período pré-eleitoral, um 
momento de tomarmos decisões, e o povo brasileiro vai tomar a 
decisão de escolher quem nos vai conduzir à mudança ou à 
permanência do Estado que aí está. 

Participamos de evento semelhante a este em Manaus, juntamente 
com o Deputado Márcio Cunha, que, naquela ocasião, levantou uma 
discussão que talvez tenha sido o ponto alto da reunião. A Assembléia 
de Minas está e quer estar à frente, como sempre, nas decisões 
políticas deste País, juntamente com a UNALE, e talvez seja a 
Assembléia que mais prestigie a nossa entidade. Na Presidência do 
Deputado Anderson Adauto e também na nossa sempre valorizamos 
a nossa entidade, pois sabemos que só conseguiremos avançar e 
propor alguma mudança em nível nacional se todos tivermos o mesmo 
ideal, porque, se uma parte se restringir a um assunto e outra a outro, 
ficaremos enfraquecidos, e as mudanças não virão. 

Agradeço a presença do Maurício Picarelli, nosso Presidente, do 
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Deputado Márcio Cunha, da nossa assessoria, que trabalhou 
intensamente para que pudéssemos realizar este evento, e de todos 
vocês. Sabemos que a data não é a mais propícia, mas, se 
ficássemos por definir uma data que servisse para todos, não 
faríamos este debate em época alguma, nem depois das eleições e 
muito menos no período eleitoral. Sabemos que é um sacrifício, e 
aqueles que aqui vieram e que ainda chegarão estão preocupados 
com o tema. Que possamos, então, tirar algum documento de valia 
deste debate para encaminhá-lo aos candidatos, à Presidência da 
República, ao Presidente do Congresso Nacional, ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, nosso conterrâneo Deputado Aécio Neves, 
que deve estar presente na parte da tarde, na solenidade de entrega 
das medalhas. O objetivo, então, é caminhar para tentar mudar este 
Estado, que hoje está submisso ao comando do Poder central. 

Não temos mais condições de esperar que as coisas mudem. Esta 
semana mesmo as galerias estiveram lotadas de funcionários públicos 
querendo que a Assembléia votasse alguma matéria de seu interesse, 
mas somos impedidos pela legislação. Não temos o poder de legislar 
sobre determinado tipo de reivindicação. Explicávamos às lideranças 
que essa situação dos Poderes Legislativos Estaduais precisa mudar 
e que hoje estaríamos começando essa discussão. Sabemos que não 
é fácil , que a caminhada é longa, mas alguém tem de começar. E 
confiamos muito em que o Picarelli dê continuação a essa nossa luta, 
que não precisa terminar este ano. Pode ser na próxima legislatura, 
com outros Deputados, outros Presidentes de Assembléia, mas deve 
ser uma luta de todos nós, do povo, contra esse poderio econômico e 
financeiro que está impondo essa amarra a todos os parlamentares, 
em níveis federal, estadual e municipal. Que possamos retirar essa 
amarra e fazer realmente um Brasil de liberdade, de ações. Que 
possamos devolver ao nosso povo o pacto federativo. Vamos discutir 
a federação, os Estados, para que possamos ter liberdade e, com 
isso, dar melhores condições de vida ao nosso povo. 

Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Que tenhamos um bom dia 
de trabalho e que este debate seja realmente o início de uma longa 
caminhada, e nós, com certeza, alcançaremos o seu fim, porque aqui 
estão as pessoas que têm ideal. E é só com ideal e com força que 
vamos mudar este País. E vamos mudar porque queremos. Fazer o 
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Brasil que desejamos depende de nós. O Estado que queremos 
depende de nós. E queremos mudá-lo. Por isso, estamos começando 
a trabalhar nesta manhã de sexta-feira. 

Agradeço a presença de todos os nossos visitantes de todos os 
Estados. de todos os palestrantes, pois este é o início de uma 
caminhada na qual teremos sucesso, e vamos mudar este País. 
Obrigado. 

Palavras do Deputado Maurício Picarelli 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, membros da Mesa, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, Presidentes de Assembléias, 
assessores, funcionários, imprensa, recebam a nossa saudação. 

Inicialmente, quero agradecer ao Deputado Antônio Júlio, mui digno 
Presidente desta Casa de Leis, e à Mesa da Assembléia, o 
acolhimento dado a cada um de nós, que aqui chegamos. Pudemos 
sentir o cuidado e o carinho que emanam desta Casa, dos Deputados 
que a compõem e dos seus servidores. Isso reflete a importância que 
está sendo dada ao nosso encontro, e queremos, em nome de todos 
os presentes, externar o nosso reconhecimento. 

Sob os auspícios e a iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. através de seu laborioso Presidente e com o apoio 
da UNALE, estamos iniciando este ciclo de debates sobre um tema 
que tem gerado grande preocupação em todos os Deputados 
Estaduais, qual seja o resgate do poder de legislar. 

Na verdade, não estamos querendo simplesmente ampliar o poder 
de legislar, já que só se amplia o que já se tem , e a condição que 
cada um de nós, Deputados Estaduais, vive, neste momento, é a 
retração dessa prerrogativa, ou seja, vivemos uma condição que se 
contrapõe à própria identificação de nossa instituição como um dos 
poderes constitucionalmente reconhecidos. 

O Poder Legislativo - e neste momento estamos falando dos 
Legislativos dos Estados e do Distrito Federal- já não está sendo visto 
como um verdadeiro e autêntico Poder Legislativo, por não estar 
sendo detentor da prerrogativa de legislar. 

Como todos sabemos, o Brasil vive dias em que o Poder Executivo 
legisla e o Legislativo avaliza tais atos, e o que sobeja aos reais 
legisladores são projetos de somenos importância e que não geram 
efeitos no âmbito da competência estatuída pela Constituição Federal 
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ou, ainda, pelas Constituições Estaduais. 

Isso não pode perdurar, não pode continuar sob pena de. em curto 
espaço de tempo, nos depararmos com um projeto de lei federal 
entendendo que as Assembléias Legislativas Estaduais são 
desnecessárias e pretendendo que estas fechem suas portas. Sim, 
pode parecer exagerado, mas, se cada um dos Srs. Deputados 
Estaduais aqui presentes fizer uma análise crítica criteriosa, isenta, 
perceberá que não estamos longe disso. 

Com tristeza, devo dizer a cada um de V. Exas. que pude sentir que 
nossa UNALE não pôde contar com muitos dos Deputados Federais e 
dos Senadores, na defesa dos pleitos intentados visando ao resgate 
do poder de legislar dos Estados. Temos em mãos documentos que 
nos levam a crer que essa luta será infinitamente maior do que 
esperávamos e que teremos de nos unir. E quando digo isto não estou 
me referindo somente aos Srs. Presidentes de Assembléia , mas a 
todos nós, Deputados Estaduais. 

Todos devemos travar essa batalha, criar verdadeiras trincheiras em 
busca dos resultados que, por mais que possa parecer, não são 
unicamente de nosso interesse, mas, antes ou igualmente, o são de 
todos os Estados brasileiros. incluindo-se aí a figura do Poder 
Executivo Estadual. 

Tenho percebido que a cada dia fica mais frágil o relacionamento 
entre nós e os nossos eleitores, ou entre nós e as nossas bases 
eleitorais espalhadas pelos mais diversos municípios de nossos 
Estados, situação decorrente do verdadeiro assédio praticado pelos 
Legislativos Federais e Municipais. E estes, intencionalmente ou não, 
acabam por suprimir a esfera estadual dessa relação. Estamos nos 
aproximando das eleições, e sei que cada um de V. Exas., tal como 
eu, tem sentido essa dificuldade. Muitas vezes, sentimo-nos como que 
acuados, quando não sufocados com as investidas dessas outras 
esferas legislativas de poder, e isso, repito, não pode continuar. 

Não quero aqui ser pessimista e, menos ainda, deixar a impressão 
de que estou com o ânimo arrefecido. Não, ao contrário, faço esse 
pronunciamento um tanto contundente para que todos possam 
acordar para essa realidade, que se descortina em uma velocidade 
quase supersônica. A UNALE, como na fábula, precisa tornar-se a 
tartaruga competindo com o coelho, aqui representado pelos 
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Legislativos Federais, porque estamos em todas as unidades da 
Federação através das Assembléias Legislativas, dos Srs. Deputados 
Estaduais, e mais próximos do destinatário dos benefícios: o povo, ao 
passo que a representação federal - Câmara e Senado - está mais 
distante. 

Acontece que, ao contrário do que ocorreu na mencionada fábula. 
estamos perdendo a corrida; e é isso que isso queremos mudar. 

Quando a UNALE, representando a maioria das Assembléias 
Legislativas, assumiu a bandeira do resgate do poder de legislar dos 
Estados, o fez com a convicção de que a luta seria grande e, por essa 
razão, aparelhou-se com recursos da lavra de um conhecedor de 
todas as questões, e deu início a essa campanha; mas somos 
obrigados a reconhecer que nem todas as Assembléias Legislativas 
Estaduais levaram a sério o assunto e não se fizeram presentes 
quando convocadas. E isso é o que não queríamos que acontecesse. 

Com essas ponderações, minha conclusão é que temos a 
necessidade imperiosa de contar com o apoio incondicional de todos 
os Srs. Presidentes das Assembléias Estaduais, seja para incentivar 
as ações intentadas pela UNALE - que objetiva representar as 
Assembléias e não ser um órgão concorrente -, seja para que se 
forneçam todas as condições aos Deputados Estaduais que 
efetivamente se comprometerem a lutar por essa causa. 

Srs. Presidentes, precisamos de seu auxílio, de sua ajuda, de seu 
apoio, de sua experiência para que essa iniciativa tenha êxito e para 
que em pouco tempo o Poder Legislativo Estadual possa ser visto 
como um verdadeiro poder. e não um anexo de poder, como vem 
acontecendo atualmente. 

Com essas palavras, quero, mais uma vez. agradecer a V. Exas., 
que aqui acorreram e espero poder contar com o indispensável apoio 
de todos, mesmo neste ano, quando, com razão, nossas 
preocupações estão ligadas ao processo eleitoral, quando cada um de 
nós terá de submeter seu nome a uma nova prova. Tenho convicção 
de que, caso nossa campanha pelo resgate do poder de legislar 
venha a auferir o sucesso pretendido, as próximas eleições serão 
mais fáceis, pois teremos muito mais trabalho a apresentar e muitos 
frutos a colher. 

Encerramos este nosso agradecimento em nome da UNALE, 



Presidente Antônio Júlio, percebendo em V. Exa. o ânimo, a 
coragem, o desprendimento e a vocação parlamentar de realmente 
ampliar o poder de legislar naquilo que pudermos, resgatando o que 
precisamos ter de volta e que perdemos com a Constituição de 1988. 

Em nome da UNALE, agradeço, mais uma vez, a hospitalidade 
mineira, a presença dos Presidentes de Assembléias e de todos 
vocês. Agradeço a esta Casa de leis a liberdade que nos proporciona 
para discutir esse tema. Que Deus nos abençoe a todos! Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Sabino José Fortes Fleury 
Exmos. Srs. Deputados Antônio Júlio, Maurício Picarelli e Márcio 

Cunha; Exmo. Sr. Prof. Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte 
e nosso colega na Assembléia Legislativa; Srs. Presidentes de 
Assembléias, Deputados. senhoras e senhores, este tema sobre o 
qual vamos falar não traz muita novidade, quando analisamos a 
história do Brasil. A grande questão é que agora, finalmente, depois 
de muitos anos, parece que estamos tomando consciência de um 
problema que existe, relacionado à democracia e ao federalismo 
brasileiro. 

Quando discutimos a questão do poder de legislar, que os senhores 
têm, não estamos debatendo uma questão menor no processo 
brasileiro; estamos discutindo a própria sobrevivência da democracia. 
Provavelmente, não falarei nenhuma novidade aos senhores. Todos já 
devem ter sentido cobranças por parte da imprensa dos Estados e por 
parte do público em geral a respeito de coisas que eles gostariam que 
os senhores fizessem, mas que vocês não podem fazer. 

A função tradicional do Poder Legislativo é legislar. Acontece que, 
no Brasil , os parlamentos estaduais têm cada vez menos condições 
de legislar. Acho que isso não é novidade no País. E um indicador de 
que essa dificuldade existe são as aproximadamente 2.600 ações 
diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no STF a partir da 
Constituição de 1988. Em 14 anos, foram ajuizadas cerca de 2.600 
ações de inconstitucionalidade. 

Um exame bem rápido a respeito do conteúdo dessas ações revela 
que cerca de 500 delas estão ligadas à iniciativa do parlamentar em 
projetos de lei. E cerca de 700 estão ligadas à questão da 
competência estadual, ou seja, são 1.200 questionamentos, 
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aproximadamente, que vão atingir diretamente tentativas dos 
Deputados Estaduais de produzir uma legislação específica. 

Isso demonstra que existe uma vontade dos parlamentos de todo o 
País de assumir o controle do processo legislativo, mas essa vontade 
esbarra em determinadas questões que estão fora do alcance dos 
parlamentos estaduais. Ao mesmo tempo em que existe essa 
vontade, há também uma cobrança muito grande por parte da 
imprensa. Todos vocês percebem isso. Quando se chega ao final de 
uma legislatura, a imprensa necessariamente indaga quais são os 
projetos de lei relevantes produzidos no parlamento estadual. E aí 
posso falar um pouco, pelo conhecimento que tenho da Assembléia 
de Minas, porque passa pela Consultoria da Casa a análise de 
praticamente tudo o que aqui tramita. mas tenho certeza de que nos 
outros parlamentos a situação é mais ou menos a mesma. As 
matérias relevantes são basicamente de iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo. E, naquilo que o Deputado Estadual pode fazer, 
há também o constrangimento da legislação federal. 

O ponto de partida, então, é reconhecer que estamos diante de um 
problema. E, graças a Deus, pelas palavras dos Presidentes Antônio 
Júlio e Maurício Picarelli , estamos percebendo que esse 
reconhecimento começa a aparecer. É a partir do reconhecimento do 
problema que podemos ter a tentativa de superá-lo. Enquanto 
consideramos que a situação está tranqüila, nenhuma mudança 
acontece. Esse é um ponto de partida. 

Vou ler um trecho de um texto de um autor famoso para dizer que 
esse não é um problema do Brasil nem dos parlamentos brasileiros: 
"O parlamento que apenas apóia as queixas dos cidadãos contra a 
administração, simplesmente rejeitando dotações e introduzindo 
noções inexeqüfveis, é excluído da participação positiva na direção 
dos assuntos políticos. 

Esse parlamento só pode se envolver em política negativa, isto é, 
enfrentar os chefes administrativos como se o parlamento fosse um 
poder hostil. Nessas condições, o parlamento receberá apenas o 
mínimo indispensável de informações e será considerado como uma 
simples corrente de arrasto, um conglomerado de críticos impotentes 
e sabichões". Esse texto é duro e foi feito para o parlamento da 
Alemanha, por volta de 1920, por Max Weber. É citação de uma obra 
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dele denominada "Parlamentarismo e Governo, Uma Alemanha 
Reconstruída". Há 80 anos, na Alemanha, um dos maiores sociólogos 
do séc. XX chamava a atenção para o papel do parlamento, que 
deveria superar o que ele chamava de política negativa, aquela 
política que se resumia a criticar ou propor situações absolutamente 
inexeqüíveis. O parlamento deveria, então, mudar o seu enfoque e 
construir uma política positiva. 

Como o parlamento pode construir essa política positiva hoje? Quais 
as condições que existem? Isso é importante, porque ampliar o poder 
de legislar implica uma revisão de certas práticas e princípios 
constitucionais, mas implica também em recuperar a capacidade do 
parlamento de propor alguma coisa. Não basta apenas mudar a 
Constituição, é preciso que o parlamento estadual mude a si próprio. 

A função clássica do Poder Legislativo é legislar. Isso é óbvio, é 
conhecido desde Montesquieu. Acontece que, no séc. XX, a 
legislação mudou de natureza. Quando analisamos a primeira 
Constituição brasileira, a de 1891 , vemos que as competências 
legislativas ali previstas são direito penal , civil , administração, 
orçamento, algo com o que todos estamos acostumados. É uma 
competência que chamaria de clássica. 

Quando analisamos a competência prevista para o parlamento pela 
Constituição de 1988 - 100 anos depois -, vemos um imenso rol de 
matérias: direito marítimo, aeronáutico, da energia, meio ambiente, 
cada uma mais técnica que a outra. O processo de produção do 
direito abandonou aquela idéia dos princípios gerais, do liberal ismo 
clássico para cada vez mais se envolver no detalhamento técnico da 
vida dos cidadãos. Que parlamentar pensaria, há 1 00 anos, na 
necessidade de se regulamentar produção de energia, distribuição de 
produtos? A questão, por exemplo, da telecomunicação é cada vez 
mais importante no mundo; a comunicação de conhecimento, a 
transmissão de informações é o grande diferencial. 

Lembro outro autor também importante, o sociólogo americano 
James Anderson, que, escrevendo há 30 anos a respeito dos 
parlamentos estaduais norte-americanos, chamava a atenção para o 
fato de que, em primeiro lugar, deveríamos criticar esta resposta 
natural e fácil de que ao Legislativo caberia legislar porque, nos 
Estados Unidos, as legislaturas estaduais eram incapazes de agir 
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independentemente em face dos casos complexos e de alta 
dificuldade técnica, dado o controle de informações por parte do Poder 
Executivo. 

O Congresso americano, percebendo esse problema. propõs, em 
1946, uma mudança fundamental para criar condições técnicas para 
que pudesse acompanhar o Poder Executivo. Os Estados Unidos 
fizeram uma grande reforma parlamentar em 1946 e uma segunda 
grande reforma parlamentar em 1970. Essas duas reformas estão 
relacionadas com a capacidade técnica do parlamento de responder 
aos desafios da produção de legislação. 

É preciso deixar bem claro que essa relação entre o técnico e o 
político é explosiva, complicada, mas em nenhum momento se diz que 
o técnico deve assumir o controle do processo político. O controle do 
processo político tem de ser sempre exercido por aquelas pessoas 
que são representantes do povo. aqueles que têm o voto e que vão 
definir as orientações políticas. Se apenas definirmos orientações 
políticas sem a capacidade de implementá-las, cairemos naquilo que 
Weber falou : um grupo de Deputados, um parlamento impotente. 

Todo esse processo de se ampliar a legislação no qual estamos 
envolvidos implica a percepção de que a nova forma de produção 
legislativa no final do séc. XX e início do XXI passa necessariamente 
pelo fortalecimento das informações, pelo acompanhamento dos atos 
do Executivo e pela criação de redes de informação. Por essa razão, o 
papel da UNALE é fundamental para que o parlamento do Rio Grande 
do Sul saiba o que o do Amapá está fazendo. a fim de que haja uma 
troca de informações e um aproveitamento da experiência que se tem 
nos outros Estados. Essa disseminação é fundamental para que os 
próprios Poderes Legislativos Estaduais se fortaleçam como um todo. 

Existe um aspecto extremamente importante nesse processo. 
Falarei um pouco da percepção que tenho; este é um debate. e, se 
estiver enganado, por favor, corrijam-me. Tenho a sensação de que 
em Brasília se considera que os Estados são incapazes de gerir os 
seus próprios destinos. Não têm conhecimento técnico, não têm 
responsabilidade política, não têm capacidade de assumir os seus 
próprios destinos. A conseqüência disso é que temos uma tutela por 
parte do Governo Federal, do Congresso Nacional, do Poder 
Executivo Federal sobre os parlamentos estaduais. 
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Vou citar um exemplo que considero fundamental, apesar de que 

a legislação, no seu todo, tenha muitos aspectos positivos. É a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com aqueles limites rígidos estabelecidos 
para cada um dos Estados, que não levam em conta as 
peculiaridades de cada um deles. Se tivéssemos a presunção de que 
os Estados são responsáveis pelos seus destinos, não teríamos 
necessidade de uma lei como essa. Aquele Estado que gasta mais do 
que poderia seria penalizado naturalmente pela falta de recursos. Não 
haveria necessidade de se impor limites; simplesmente, a União, a 
partir de determinado momento, não mais repassaria recursos para os 
Estados. 

Quando analisamos a legislação concorrente, principalmente nas 
áreas de saúde, meio ambiente e educação, percebemos que a norma 
geral da União - que poderia ser complementada pelos Estados - é tão 
detalhista e tantas vezes remete a instruções normativas e portarias 
de órgãos federais que o Estado acaba não tendo como atuar. 
Sobretudo nas áreas de meio ambiente e saúde, deparamo-nos com 
atos não legislativos, normas federais , portarias do IBAMA, instruções 
do SUS, que têm eficácia maior que uma lei estadual, por força de 
uma legislação federal que dá a esses órgãos federais de controle 
esse poder. Na minha opinião, isso também é reflexo dessa 
presunção da irresponsabilidade dos Estados. 

O primeiro passo para mudar isso é mostrar que os Estados são 
responsáveis; para isso, é preciso que eles assumam suas 
responsabilidades no processo de produção de políticas públicas 
neste País. E essa responsabilidade implica também assumir o ônus 
do erro. Se o Estado propõe determinada política pública que não é 
bem-sucedida na prática, tem de assumir o ônus do erro. Quem é 
independente, autônomo é, ao mesmo tempo, responsável pelos 
sucessos e pelos insucessos. Temos, talvez, que mudar essa 
mentalidade, e esse é um grande trabalho, não é tarefa para um dia, 
para um minuto, para uma pessoa. A mudança de uma cultura 
consolidada há muitos anos demanda um trabalho contínuo de 
convencimento. 

Fazendo um histórico das Constituições, especificamente as 
mineiras e as Federais, que conheço melhor, percebemos que na 
Constituição de 1934 houve a grande transformação no conteúdo das 
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Constituições brasileiras, que persiste no Brasil desde a década de 
30, independentemente de estarmos sob regimes autoritários, como 
foram o de Vargas, em 1937, e o de 1964, ou num momento de 
redemocratização, como aconteceu em 1946 e em 1988. 

Apenas como exemplo, percebemos que na Constituição Federal de 
1891 tínhamos claramente definidas como competência da União 
algumas matérias sobre as quais ela poderia legislar privativamente: 
orçamento da União - o Estado legislava sobre o seu orçamento -, 
dívida pública federal - o Estado legislava sobre a sua -, comércio 
exterior, correios e telégrafos federais - era possível haver correios e 
telégrafos estaduais -. direito civil , comercial. etc .. direito processual 
da Justiça Federal - o direito processual estadual era do Estado. 

Tenho alguns livros antigos e, de vem em quando, mostro aos meus 
alunos de direito o Código de Processo Civil do Estado de Minas 
Gerais. O pessoal se assusta, porque hoje ninguém imagina que o 
Estado tenha tido competência para legislar sobre processo civil. Isso 
mostra como nos acostumamos com a mentalidade de que essa 
matéria é federal. Talvez tenhamos agora a possibilidade de começar 
a mostrar que isto que entendemos como matéria federal desde 
sempre não é necessariamente matéria federal. 

Pela Constituição mineira de 1891 , era competência privativa do 
Estado legislar sobre orçamento, ensino secundário superior, dívida 
pública estadual, força pública, terras e minas pertencentes ao 
Estado, obras públicas, código florestal e rural , administração pública 
estadual, desapropriação. Quantas dessas matérias estão hoje na 
Constituição Federal? Podemos mudar isso. 

A Constituição de 1934, além de praticamente concentrar todas as 
competências no seu bojo, introduziu uma mudança significativa que 
foi a suplementação por parte dos Estados. Aquilo que era 
competência privativa dos Estados passou a ser competência 
suplementar ou concorrente, como chamamos hoje. Essa foi uma 
maneira de se retirar do Estado a possibilidade de legislar sobre 
várias matérias, como. por exemplo, educação, direito rural e 
penitenciário, arbitragem comercial, registros públicos, 
desapropriações, mineração, subsolo, águas, energia, caça e pesca. 
Isso passou a ser competência suplementar em relação à União. 

Não vou me prender ao exame de todas as Constituições, mas 
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posso dizer que em nenhum momento esse processo foi alterado. 
Talvez tenhamos agora a possibilidade de começar a repensar o que 
poderia voltar a ser competência estadual. Para isso, temos que abrir 
as nossas mentes e ver que o que imaginamos que desde sempre foi 
assim de fato não foi. Isso é fruto de um processo político de 
centralização, que é complementado pela introdução da possibilidade 
da iniciativa do Chefe do Poder Executivo no processo legislativo. 

Um dos bons estudos que temos a respeito da relação entre o 
parlamento e o Poder Executivo foi conduzido por dois pesquisadores 
da UNICAMP, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi , que mostram 
claramente um altíssimo grau de dependência das Casas Legislativas 
- principalmente do Congresso Nacional - em relação ao Poder 
Executivo na formulação da sua própria agenda. De que maneira as 
coisas são votadas? Não se trata apenas da iniciativa do processo 
legislativo; aquilo que se põe em pauta no Congresso Nacional, que é 
ali votado em determinados prazos é o que o Executivo quer que seja 
votado, com raríssimas exceções. Recuperar essa prerrogativa do 
Poder Legislativo implica também assumir o controle do próprio 
processo legislativo. Sabemos que é difícil , e os senhores sabem mais 
que eu sobre essa questão. 

Gostaria de chamar a atenção para um outro ponto extremamente 
importante nessa questão da recuperação do Poder Legislativo. Diz 
respeito à necessidade que este Poder tem atualmente de 
acompanhar as políticas públicas. Quando alguém indaga aos 
senhores qual é a atividade do Poder Legislativo, se é a de legislar, a 
resposta que se ouve é que sim. Mas existem duas outras 
características fundamentais do Poder Legislativo. Uma até é muito 
malvista e incompreendida pela imprensa: é a questão da 
representação, muitas vezes confundida com clientelismo, com 
práticas não muito honestas. 

A relação de representação implica necessariamente a existência do 
representante, que são os senhores, e do representado, que é o 
eleitor que está no interior. Se o Deputado não busca o seu eleitor, se 
não lhe ouve as demandas, que muitas vezes são concretas, uma 
ambulância, uma escola, não é um representante. Será questionado e 
provavelmente não será reeleito. Quem age assim não se reelege, 
porque o representante tem de ouvir o seu representado, com todos 
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os problemas que isso pode acarretar. 

Outra característica fundamental é o acompanhamento das polfticas 
públicas para, a partir daí, legislar. Não se trata simplesmente de 
fiscalizar, denunciar. Esse é um papel importante do parlamento. Mas 
não se refere apenas a fiscalizar, procurando o erro, a fraude, para 
poder criar um escândalo, uma denúncia, mas a acompanhar para 
poder legislar numa ponta fundamental do processo, que é o 
planejamento das ações do Estado. 

Sempre, por dever de ofício, acompanho os finais de legislatura e 
percebo que, quando se vai chegando às vésperas do recesso, 
normalmente há projetos de interesse de servidores em votação, as 
galerias estão agitadas, cheias de pessoas que querem que se vote 
determinado projeto. Sempre a última matéria a ser votada é o 
orçamento. Já vi várias vezes essas galerias completamente lotadas, 
e, depois que é votada a matéria dos servidores, todos vão embora, 
ficam dois ou três assessores de Deputados e Consultores, que têm 
de ficar mesmo, e o orçamento é votado. O povo não acompanha a 
votação da lei mais importante, que é votada todos os anos, que é a 
lei orçamentária. 

O processo de planejamento, que começa nos planos plurianuais, 
passa pela LDO e chega à legislação orçamentária, é muito pouco 
acompanhado. E agora darei um depoimento pessoal. Eu mesmo me 
peguei sem acompanhar a execução orçamentária e me penitencio 
muito todo o tempo. Todo Governador de Estado é obrigado a enviar 
às Casas Legislativas, no início do ano, mensagem com o relatório do 
que foi executado no ano anterior. 

Quando, há cerca de dois ou três anos, começamos, por 
determinação da Presidência da Casa, a fazer um acompanhamento 
efetivo da fiscalização e de acompanhamento, pela Assembléia de 
Minas, de políticas públicas, percebi que não o estava fazendo nos 
anos passados. Fui até à biblioteca da Assembléia procurar a 
mensagem de 1999 para ter uma idéia do que havia sido feito e 
percebi que tinha sido a primeira pessoa a assinar a ficha do livro e a 
retirá-lo para empréstimo. Quase caio para trás: ninguém, em três 
anos, pegou um dos livros mais importantes da biblioteca da 
Assembléia! 

Quando analisamos o que foi feito e detectamos os problemas de 
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planejamento, que começam na LDO, no PPAG e chegam à 
execução orçamentária, percebemos o seguinte - e tenho a impressão 
de que não estarei falando uma coisa equivocada para as outras 
Assembléias: à prática de se colocarem janelas orçamentárias, verbas 
para determinadas obras que não seriam concluídas de forma alguma, 
é a mais comum , em todo o Brasil , em nível federal e provavelmente 
em todas as Assembléias Estaduais. 

Acontece que o próprio Governo vai incluindo programas, que são 
repetidos ano a ano, sem que se faça uma simples avaliação se aquilo 
é realmente necessário. Darei um exemplo do Governo de Minas 
Gerais. Existe determinado programa de determinada secretaria que 
se propôs a atender 160 mil pessoas. Atendeu, no exercício de 2000, 
600 pessoas. No exercício de 2001, outra vez propôs-se a atender 
160 mil pessoas; atendeu 780 pessoas. Isso não é nem planejamento. 
Um erro de 27.000% não é erro, mas inexistência de planejamento. 

Como podemos, então, agir no orçamento de 2003? Se esse 
programa tem essa proposta tão grande e se está num determinado 
orçamento, vamos avaliar se isso é realmente necessário. Como foi 
feita essa execução? Vamos colocar essas questões num plano 
concreto de exeqüibilidade. É isso que o parlamento tem de fazer; tem 
de voltar-se para si mesmo também. 

Para terminar, digo que não tenho respostas para essas questões. 
Estamos perante um processo, que tem de se IniCiar, de 
conscientização dos parlamentos estaduais de que devem assumir 
responsabilidades em nível federal. 

Deve-se mudar essa mentalidade da irresponsabilidade que 
predomina no parlamento estadual , aparelhá-lo para enfrentar esse 
novo tipo de legislação, que exige conhecimento técnico. Eu, como 
Bacharel em Direito, muitas vezes não tenho a mínima condição de 
discuti-la. Nesta semana, estava junto a um Deputado, discutindo 
matérias com o Executivo, e os termos eram tão técnicos que eu , 
realmente, não tinha condições de acompanhar a discussão. 

Então, temos que nos preparar para isso. Não é a questão de 
constitucionalidade, de processo legislativo. Sobre isso, dou conta. 
Mas, quando entramos em especificações técnicas, temos que nos 
preparar para discutir isso. O Executivo se prepara para isso todo o 
tempo. 



Devemos, principalmente, ver que tipo de legislação o parlamento 
pode imediatamente começar a produzir, sem que dependamos de 
uma mudança constitucional , que seria um processo longo. Nesse 
último ponto. cada vez mais, pessoalmente, estou convencido de que 
devemos nos dedicar a acompanhamentos de políticas públicas não 
para entrar no embate com o Executivo, mas para aprimorar o 
processo de produção de políticas públicas. Quando isso ocorre, 
ninguém perde, todos ganham. Ganham o Poder Legislativo, que fica 
com mais responsabilidade nas suas ações, e o Poder Executivo, 
porque as informações que os parlamentares levam a ele são 
recolhidas em todo os cantos dos Estados. Os parlamentares têm 
muito mais informações sobre a realidade da população que os 
técnicos que estão em uma Secretaria e que não se deslocam para o 
interior. Então. todos ganham, principalmente a população e o 
fortalecimento da democracia. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Patrus Ananias 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Presidente da UNALE, 
Deputado Maurício Picarelli ; Exmo. Sr. Coordenador deste debate, 
Deputado Márcio Cunha; Sr. Gerente-Geral de Consultoria Temática 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu colega 
Sabino José Fortes Fleury: Srs. Deputados; Sras. Deputadas; meus 
colegas da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, funcionários, 
como eu, desta Casa, jornalistas, senhoras e senhores, o tema 
proposto é "A Constituição de 1988 e a Competência Legislativa do 
Estado Membro". Pensando sobre a minha participação, hoje, em 
evento de tamanha importância - abro um parêntese a fim de 
parabenizar a Presidência da Assembléia Legislativa de Minas e a 
UNALE por este debate tão necessário -. refleti sobre alguns pontos. 
Primeiro, competências do Estado. A palavra "competência" está 
também ligada à palavra "direito", espaço do Estado. O espaço 
legislativo, o espaço político, o espaço de interlocução com a 
sociedade, o espaço de auto-organização. 

Nas minhas reflexões de 30 anos sobre o direito, desde quando 
entrei na faculdade, tenho chegado a uma conclusão: os direitos e as 
competências não caem do céu nem brotam espontaneamente da 
terra. Direitos e competências são conquistados. Se os Estados 
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membros, se as unidades que compõem a República Federativa do 
Brasil querem efetivamente ampliar as suas competências, é 
necessário que os Estados e as Assembléias Legislativas dos Estados 
lutem para conquistar e consolidar o seu espaço de competências e. 
dentro dele, o seu espaço legislativo. Fiquei refletindo também sobre o 
fato de se falar muito no Brasil em pacto federativo. Podemos 
efetivamente falar, por exemplo, em quebra do pacto federativo? 
Fiquei , ontem à tarde, refletindo um pouco sobre isso. Continuei as 
minhas reflexões ontem à noite e hoje pela manhã, porque, de 
repente , ocorreu-me que não temos, não construímos ainda no Brasi l 
um pacto federativo. Ele está sendo construído lenta, penosa e 
sofridamente. 

Durante todo o período do Império, tínhamos províncias com maior 
ou menor tradição cultural e política, mas todas elas eram desprovidas 
de qualquer espaço próprio de competências, de direitos e. 
obviamente, de auto-organização administrativa e de legislação. 
Tivemos sempre, no Brasil , uma disputa entre aqueles que queriam 
maior centralismo da União e aqueles que buscavam a 
descentralização. Já no início do Estado brasileiro, essas duas 
correntes se manifestaram de forma muito visível. Na verdade, 
podemos também trazê-las para outro campo, onde há aqueles que 
defendem a expansão da democracia e aqueles que têm uma 
concepção mais autoritária. 

Sempre estiveram muito presentes, na história do Brasil. as duas 
vertentes. O Brasil começa, em 1822, antes ainda da independência, 
de uma forma muito auspiciosa. Convocou-se uma Assembléia 
Constituinte. Infelizmente, ela foi dissolvida em 1823, por um golpe do 
Imperador Pedro I, que, ato contínuo, poucas semanas depois, 
outorga a Constituição de 1824. Esta incorporou, especialmente na 
questão dos direitos individuais, boa parte dos debates da 
Constituinte. Houve um impasse entre o Imperador e as forças 
democráticas nascentes no Pafs. Quem encarnou esse sentimento 
mais democrático no Brasil, naquela época, foi um grande e talentoso 
mineiro: Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ele foi o grande 
responsável, como reconhecem todos os historiadores - Raimundo 
Faoro, José Onório Rodrigues e tanto outros -, pela implantação do 
Poder Legislativo no Brasil. 



As eleições parlamentares estavam previstas desde 1824. D. 
Pedro I convocou as eleições em 1826, convencido de que tutelaria o 
parlamento, como o tutelou e dissolveu, com o golpe de força contra a 
Constituinte. Mas D. Pedro não esperava que entre os parlamentares 
estivesse um homem extraordinariamente talentoso, profundamente 
bem informado em matéria de direito público, de direito constitucional , 
com grande bravura pessoal, embora reacionário e conservador no 
campo social, pois era escravagista. Bernardo Pereira de Vasconcelos 
confronta o Imperador, autoritário, coloca-se contra as comissões 
militares e, liderando um processo, leva-o à renúncia, à abdicação de 
7/4/1831. O que houve, na verdade, não foi abdicação. D. Pedro foi 
deposto. Ele entrou em choque com a Nação e foi deposto. Abdicação 
foi uma saída honrosa. 

Em 1834, foi votada uma lei importante na história do Brasil , o Ato 
Adicional à Constituição, que descentralizava, que dava poder às 
províncias. Esse foi o primeiro momento de descentralização e de 
tentativa de abrir a perspectiva de um regime monárquico 
constitucional e federativo, como tanto sonhou Joaquim Nabuco. Não 
deu muito certo. Alguns historiadores falam que, de fato , as províncias 
não estiveram à altura daquele momento. 

O fato é que, em 1840, o Império, com seus grandes teóricos, por 
meio da chamada Lei de Interpretação, centralizava novamente o 
poder. O próprio Bernardo Pereira de Vasconcelos, liberal dos anos 
20, torna-se o grande regressista dos anos 30 - 40 e a grande 
referência desse pensamento mais conservador e centralizador. Idéias 
que encontraram no Visconde do Uruguai, Paulino José Soares de 
Souza, o seu grande teórico, com uma obra interessantíssima, muito 
bem escrita, talentosa mesmo sobre o direito administrativo, 
vinculando totalmente a administração pública à Coroa, à Corte e 
quebrando completamente qualquer sonho de autonomia das 
províncias. 

O debate continua. Ainda no Império, temos um grande teórico, 
Tavares Bastos, recuperado agora por Evariste de Moraes Filho, que 
publica um livro importantíssimo chamado "A Província", defendendo o 
fortalecimento das províncias. 

O grande sonho de Joaquim Nabuco era manter no Brasil a 
monarquia que acabasse com a escravidão, que fizesse a reforma 
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agrária, que descentralizasse e que desse poder efetivo às 
províncias. O sonho de Nabuco não se realiza , e vem a República 
Velha, que, teoricamente, deu poder aos Estados. Também essa 
experiência não foi muito positiva. Sabemos que, na República Velha, 
o poder nos Estados ficou na mão dos chefes políticos, dos coronéis , 
dos partidos únicos. Em Minas, por exemplo, o PRM controlava tudo: 
fazia eleição, decidia quem seria eleito, presidia os processos 
eleitorais. Ainda existia uma comissão que fazia a relação final de 
quem podia tomar posse, a famosa comissão de "cortar as cabeças". 

A República Velha também concentrou um poder excessivo nos 
Estados de Minas e de São Paulo, a famosa política café-com-leite. 
Também nesse período, o Brasil tem uma nova linha de pensadores 
de ponta altamente centralizadores. Um deles foi a expressão política 
maior do Brasil no séc. XX, Getúlio Vargas. Ele tinha uma concepção 
eminentemente centralizadora e autoritária, embora tenha sido, pelo 
lado social de patriotismo, de nacionalismo, um estadista superior. 
Getúlio Vargas não estava sozinho. Em Minas, havia um jurista 
extraordinário, um grande constitucionalista, Francisco Campos, que 
também sempre defendeu o fortalecimento da União, a concentração 
de poderes na União, um governo forte , centralizador e autoritário 
como forma de modernizar o Brasil. Não podemos desqualificar esse 
pensamento. Nós, democratas que queremos a Federação, temos que 
reconhecer a crítica que nos fazem porque, muitas vezes, a 
descentralização no Brasil acaba sendo o governo das oligarquias 
locais e regionais . Então, pensadores como Oliveira Viana, Alberto 
Torres, nos anos 20, 30 ( .. . ). Havia também o integralismo com Plínio 
Salgado. Todos estavam em uma linha de centralização. Depois, de 
1946 a 1964, tivemos um período importante. Veio o golpe militar, 
outra experiência centralizadora. 

Então, coloca-se hoje, para as Assembléias Legislativas, para 
aqueles que efetivamente querem a Federação, a democracia, a 
descentralização, o princípio da subsidiariedade: que não faça o maior 
o que pode fazer o menor, a partir do município. Para nós que 
defendemos isso, claro que a história do Brasil nos desafia nesse 
aspecto. Devemos construir, então, esses espaços de direitos, de 
competências, construir um pacto federativo capaz de vencer essas 
tendências centralizadoras, que muitas vezes recebem apoio em 
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razão das deficiências dos Estados, e da questão oligárquica, etc. 
Gostaria de mencionar um outro ponto: quando falamos em pacto 

federativo, temos também que falar em pacto social. Esse é outro 
grande problema no Brasil . Como pensar o pacto federativo em um 
país que ainda não fez o seu pacto social? O enigma brasileiro 
também está af. Como um dos três ou quatro países mais ricos do 
mundo consegue ser, simultaneamente, um dos mais injustos do 
mundo? Como um país como o Brasil condena cinqüenta e tantos 
milhões de brasileiros a morrer de fome ou a ter uma "subvida"? Há 45 
mil assassinatos por ano, a situação é muito pior que a da Colômbia. 
Há uma brutal guerra civil não declarada, muito pior que a da 
Palestina. Não falo das vftimas da fome, do desemprego, dos 
acidentes de trãnsito, outra guerras não declaradas. Falo de 
homicídios. São dados oficiais. São mortas mais de 45 mil pessoas 
por ano. A metade são jovens, adolescentes, os nossos meninos entre 
17 e 23, 24 anos. Mais de 20 mil jovens são assassinados por ano. 

Queria resgatar a questão do pacto social lembrando um texto de 
um grande mineiro, psicanalista, um grande militante político, 
democrata, figura inesquecível: Hélio Pelegrini , da geração de 1945. 
Hélio Pelegrini escreveu um texto, como psicanalista e também como 
pensador político comprometido com o Brasil , intitulado "Pacto Edípico 
e Pacto Social". Esse texto foi publicado no início dos anos 80 e é de 
uma atualidade enorme. Não entrarei muito na questão freudiana, na 
questão da psicanálise, embora seja importante. O livro de Freud "O 
Mal-Estar da Civilização" é essencialmente político e trata, aliás, da 
questão do contrato, do pacto social. Sem entrar muito nesse aspecto, 
o que a psicanálise nos ensina é que somos socializados, entramos 
na vida social pela mão do pai ou por quem faz o seu papel. O pai ou 
quem faz esse papel é a lei, é a norma, é o limite, é quem nos obriga, 
em um primeiro momento, a conter os nossos instintos agressivos, a 
nossa agressividade contra a sociedade. Ele nos faz moldar a nossa 
personalidade para o convívio social. A partir desse chamado pacto 
edípico, em que a criança abdica da sua agressividade e aceita a 
autoridade legítima do pai, a lei , ela entra na vida social. 

Hélio Pelegrini faz um paralelo com o pacto social. Quando vivemos 
em sociedade, abrimos mão de instintos, de sentimentos às vezes 
agressivos. Renunciamos a certas tendências. Nós nos policiamos, 
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nos normatizamos para a vida social. Em troca do quê? Em troca 
de que o Estado e a sociedade nos garantam alguns direitos básicos: 
segurança, acesso aos bens fundamentais, comida, trabalho, 
educação, saúde, cultura, lazer. Quando o Estado não garante às 
pessoas esses direitos básicos fundamentais, a começar por esses 
que falei e que são concretos: o direito à comida, ao pão nosso 
sagrado de cada dia, ao vestuário, à moradia, ao lar, à família; não 
cumpre o seu papel básico, quebra-se o pacto social. Não podemos 
exigir de um cidadão que não recebe nenhum benefício do Estado que 
cumpra as suas leis. É o que vivemos hoje no Brasil. Que autoridade 
tem o Estado de exigir que obedeça a lei aquele que não recebe nada, 
que está na miséria, que não tem trabalho, que não tem onde morar, 
que perdeu as suas raízes, que foi expulso da terra? Está rompido o 
pacto social. 

Esse é o grande desafio do Brasil. Ou fazemos o pacto social no 
País e incorporamos à mesa da comunhão nacional os 170 milhões 
de brasileiros de hoje, e tantos quantos forem no futuro, ou o País 
estará radicalmente fracionado, quebrado, cindido. Essas multidões 
famintas, desempregadas, é claro, não se sentem comprometidas e 
acabam se tornando a mão-de-obra, o exército industrial de reserva 
do crime organizado, do narcotráfico, do crime globalizado, e assim 
por diante. 

Então, para colocar a nossa reflexão em um nível mais instigante, 
gostaria de vincular o pacto federativo ao pacto social. Do contrário, a 
discussão do pacto federativo fica completamente etérea; é uma 
belíssima discussão, mas fora da realidade. O pacto federativo deve 
estar vinculado ao real, que é incorporar aos direitos e deveres da 
cidadania os 170 milhões de brasileiros. Esse é um ponto que gostaria 
de apresentar para nossa reflexão. 

Há um outro aspecto em que devemos pensar e sobre o qual fiquei 
matutando ontem: a questão do fetiche da lei. É claro que é 
importante esse espaço legislativo, mas a lei não resolve tudo, pelo 
contrário. Ela é precedida pelos movimentos sociais, pelos conflitos. 
Uma coisa importante: precisamos perder o medo do conflito. Ele está 
em nós, na sociedade é inerente a democracia. O que precisamos 
criar, por meio do pacto social, do pacto federativo, são canais éticos 
e democráticos de participação que possibilitem a explicitação dos 



conflitos e o seu devido processamento. Então, a lei é também uma 
conquista da sociedade e muitas vezes, quando desvinculamos a lei 
desse processo, fazemos as tais leis que não pegam. Há as 
expressões populares: "lei que não pegou", "lei que não saiu do 
papel", "lei para inglês ver", "uma coisa é a lei , outra coisa é a 
realidade". Há aquele velho paralelismo entre a lei e o fato, entre a lei 
e a realidade. 

A questão do Estado membro, do pacto federativo , está ligada a 
competências políticas. São políticas públicas, na linha do que falou o 
Dr. Sabino, interlocução com a sociedade. com os movimentos 
sociais. Devemos reconhecer, de fato, esse novo ator social, o povo, a 
sociedade, as organizações não governamentais, os movimentos 
sociais, etc. É claro que a lei cumpre um papel fundamental de 
normatização, mas sempre gosto de lembrar Thomas Morus, grande 
estadista e santo da Igreja Católica. Ele dizia na "Utopia": "As leis 
devem ser poucas e boas". No Brasil , corremos o risco de fazer 
muitas leis, que nem sempre são tão boas. Às vezes, 
comprometemos, com o excesso de leis, as boas, que devem ser 
efetivamente aplicadas. Por exemplo, estou cada dia mais convencido 
- apesar de trinta e tantas emendas muitas vezes manifestamente 
inconstitucionais, apesar das milhares de medidas provisórias, 
também muitas manifestamente inconstitucionais, apesar de todo 
esse ataque sofrido - de que a Constituição de 5/1 0/88 é uma bela 
Constituição. Precisamos defendê-la. Ela está em disputa. É um 
grande desafio de hoje, que tem a ver com as nossas reflexões sobre 
o fortalecimento do Estado membro, dos municípios, sobre a 
descentralização. Precisamos lutar para que a Constituição de 1988 
seja efetivamente seja aplicada, no que se refere a suas normas. seus 
princípios, suas normas programáticas. A Constituição de 1988 é 
principiológica, trabalha com grandes princípios, a começar pelo art. 
1°. Depois, há o art. 37, sobre os princípios que devem reger a 
administração pública; o art. 18, etc. São todos artigos de grandes 
princípios. 

Entre os princfpios da Constituição, está o de que o Brasil constitui 
uma república federativa. Desdobremos esse princípio. Qual o grande 
problema das Constituições brasileiras? Desde a Constituição do 
Império de 1824, passando pelas de 1891 , 1934, 1937, 1946, 1967, 
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pela Emenda no 69, criou-se no País uma doutrina, uma concepção 
jurídico-constitucional extremamente conservadora de que os 
princípios constitucionais não se aplicam. Ora, os princ1p1os 
constitucionais constituem os princípios gerais do direito, do 
ordenamento jurídico. Quem garante a unidade do ordenamento 
jurídico são os princípios hoje expressos ou implícitos na Constituição. 
Se conseguirmos que os princípios sejam efetivamente aplicados, 
faremos uma revolução política, cultural , no Brasil. É só ver o que a 
Constituição diz. O art. 1 o é uma maravilha, dá margem a tanta 
interpretação bonita: "A República Federativa do Brasil , formada pela 
união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; 11 - a cidadania; 111 - a dignidade da 
pessoa humanas; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único - Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição". 

Uma outra questão importantíssima: as normas programáticas. 
Criou-se no Brasil a mentalidade anticonstitucional de que as normas 
programáticas não se aplicam, dependem da boa-vontade do 
governante. Normas programáticas são: educação é direito de todos, 
saúde é direito de todos. São normas que estabelecem grandes 
diretrizes de governo e estabelecem políticas públicas. Isso não é 
cumprido. É claro que uma norma que estabelece que educação é 
direito de todos não pode ser cumprida da noite para o dia. Ela é 
diferente de uma que estabelece limite máximo de velocidade. Se a 
pessoa circula a mais de 80km/h, é multada, pode perder a carteira, 
etc. É uma lei que tem desdobramentos no tempo. Que desafio 
devemos estabelecer hoje? Que essas normas programáticas sejam 
traduzidas nas leis orçamentárias - aí começa o controle das políticas 
públicas. tema tão bem tratado pelo Dr. Sabino. Quando se fazem os 
planos plurianuais previstos na Constituição, em todos os níveis, 
municípios, Estados membros, União, quando se fazem as leis de 
diretrizes orçamentárias, elas não podem ser fruto da vontade de cada 
governante. Devem estar vinculadas às diretrizes maiores do texto 
constitucional , da Constituição da República e da Constituição do 
Estado. Elas devem estar vinculadas aos princípios, às diretrizes e às 
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normas programáticas, até chegar à sua tradução concreta do 
orçamento, em cada ano. 

Teria mais coisas para falar, mas o meu tempo está esgotado. Acho 
que já estou aborrecendo as pessoas. Listei uma série de normas, 
mas seria muito cansativo falarmos em artigos. Por exemplo, o art. 23 
sobre as competências comuns da União, do Estado, do município. 
Depois, há o art. 24, sobre as competências da União, dos Estados e 
do Distrito Federal , e o art. 25, que trata especificamente dos Estados 
federados. Há muitas coisas a serem feitas. Por exemplo, a questão 
urbana. No Brasil , há 50 anos, éramos 55% na roça. Em 50 anos, 
mudamos. Hoje somos 82% nas cidades. Há, por exemplo. a questão 
da legalização das regiões metropolitanas, o § 3° do art. 25, as 
aglomerações urbanas, microrregiões. Há vários pontos. Há as 
questões ambientais. da segurança pública, da Polícia Civil , da Polícia 
Militar, da preservação do patrimônio historico, da política de 
abastecimento e de segurança alimentar, do combate à fome, à 
desnutrição, do desenvolvimento regional. 

Para não entrar em minúcias, encerrarei chamando a atenção para 
dois dispositivos que estão na Constituição e que são muito 
importantes. O primeiro deles é o parágrafo único do art. 23, e o outro, 
se não me falha a memória, é também o parágrafo único do art. 22. O 
art. 22 da Constituição relaciona as competências privativas da União. 
"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: ( ... ) 
Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a 
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste 
artigo". Um bom desafio para a UNALE, Sr. Presidente, seria pensar 
esse projeto de lei complementar, que possibilite aos Estados 
legislarem sobre matérias privativas da União. O art. 23 estabelece a 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, sendo o parágrafo único da maior relevância. Mas ele não 
foi feito até hoje. Por exemplo, o 2° grau da educação está na maior 
crise porque ninguém toma conta dele, ninguém mais sabe quem é 
responsável por ele. "Parágrafo único - Lei complementar fixará 
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os munrc1p1os, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional". 

Penso que esses dois parágrafos únicos nos abrem espaços muito 



instigantes de reflexão, de debates. Se essas duas leis 
complementares forem feitas, pode haver nova perspectiva de ação 
política e de ação legislativa para os Estados membros e, 
conseqüentemente, é claro, para as Assembléias Legislativas 
Estaduais. 

Quero agradecer a atenção de vocês e pedir desculpas por ter. 
talvez, abusado um pouco mais da paciência dos Deputados e das 
pessoas presentes. Muito obrigado. 

Designação do Coordenador 
O Sr. Presidente - A Presidência designa, como Coordenador dos 

trabalhos, o Deputado Márcio Cunha. 
Palavras do Coordenador 

Desejaríamos que o nosso Presidente, uma pessoa extremamente 
aplicada, fizesse a coordenação. Tenho certeza de que essa é uma 
deferência que todos nós gostaríamos de conceder a ele. Mas, como 
ele é extremamente aplicado, disse que estava escrito e que seria eu 
quem coordenaria dos debates. 

Antes de mais nada - e tenho a certeza que falo em nome de todos 
da UNALE -. quero agradecer ao Deputado Antônio Júlio, Presidente 
desta Casa, seu espírito coletivo, sua sensibilidade, sua colaboração e 
seu estímulo. Desde que passamos a fazer parte da diretoria da 
UNALE - o Deputado Alencar da Silveira Júnior e eu fomos 
conduzidos agora à direção da UNALE. como representantes desta 
Casa -, tivemos do Deputado Antônio Júlio toda solidariedade, todo 
empenho, todo carinho e todo o incentivo para promover, junto com os 
senhores, esse trabalho de união nacional que diz respeito aos 
problemas comuns por que passam todos os Legislativos Estaduais 
do Brasil. Então, gostaria de fazer esse registro, na presença de 
vocês, sobre o empenho e o trabalho do nosso Deputado Antônio 
Júlio. 

Gostaria de cumprimentar a todos os companheiros. em nome do 
nosso Deputado Antônio Júlio, em nome de diversos colegas, muitos 
deles presentes em Plenário. Estaremos juntos daqui a pouco em um 
almoço que será oferecido a vocês. Em nome desta Casa, 
gostaríamos de agradecer penhoradamente a presença de cada um 
de vocês na Assembléia Legislativa de Minas. Sabemos que alguns 
vieram de muito longe e que estão aqui por um motivo que congrega, 
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que une todos nós, justamente em um momento tão importante nas 
nossas vidas. Estamos a pouco mais de três meses das eleições. 
Portanto, conhecemos o deslocamento feito por vocês e 
reconhecemos isso, sem dúvida, como um prestígio a esta Casa, ao 
nosso Estado. como um respeito àquilo que a UNALE hoje se propõe 
a fazer. 

Antes de abrir os debates, gostaria de fazer algumas menções. 
Primeiro, tenho sido um grande incentivador, na diretoria da UNALE, 
da realização desse trabalho em âmbito nacional. Tenho sido um 
entusiasta, como cada um de vocês, em razão de uma experiência 
pessoal que tive. Já contei o caso na diretoria da UNALE e o repetirei 
aqui, pois não me canso de falar sobre o assunto. Fui Vereador de 
Belo Horizonte por quatro mandatos consecutivos e notabilizei-me 
como Vereador batalhador. Fiz inúmeros projetos de lei que. ao se 
transformarem em lei. beneficiaram as comunidades que representei 
como Vereador. Portanto, realizei-me como legislador por Belo 
Horizonte. Quero dizer a vocês que tive, aliás, momentos de 
depressão nesta Casa. Vejam vocês como a coisa funciona. Logo ao 
chegar, deparei com a seguinte situação: sou do PMDB. elegemos o 
Governador Itamar Franco pelo PMDB, e o Vice-Governador Newton 
Cardoso. Portanto, era um Governo do PMDB. A primeira coisa que 
me chamou a atenção foi que, quando cheguei aqui , Deputados que 
até então eram nossos adversários queriam ser mais governo que eu, 
mais Itamar e mais Newton que eu. Será que isso era culpa do 
Deputado? Então, descobri a cultura desta Casa. É impressionante a 
cultura governista, a vocação governista desta Casa. E por quê? 
Tentei instigar por que isso ocorria. Exatamente porque este 
parlamento - e vi que isso não ocorre só aqui , mas em todo o País, 
quando conversei com outros Deputados - tem muito poucas 
prerrogativas. Acho que, em Minas Gerais, em razão do que 
aconteceu com a Assembléia de Minas, acabamos dando início a 
essa questão. Sentíamos que essa era uma questão posta por todos 
os Deputados dos mais diversos Estados da nossa Federação. Em 
primeiro lugar, quando o nosso Governador ( ... ). Eu, particularmente, 
achei que ele tinha razão quando acabou com a subvenção social , 
quando a opinião pública questionou as verbas destinadas ao nosso 
mandato na Casa. Foi aí, então, que se criou o clima mais propício 
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para que enfrentássemos essa questão. Qual o papel do legislador 
Estadual? O que faz um Deputado estadual? A sociedade não sabe. 
Se soubesse, não estaria diuturnamente cobrando de nós, Deputados 
Estaduais, o que cobram . Cada um sabe o que recebe de solicitações 
em seu gabinete, mas é evidente que, apesar disso, temos que 
conviver com a realidade cruel. Será que eu, por exemplo, ex-
Vereador de Belo Horizonte, direi para um cidadão meu eleitor do Alto 
Vera Cruz, um dos bairros mais distantes do centro da cidade, quando 
ele me solicita alguma coisa pessoal em razão das condições 
degradantes em que vive, que não, posso atendê-lo porque sou um 
legislador estadual, que estou aqui para legislar e fiscalizar o 
Executivo? A sociedade mineira não sabe disso, mas cobrou deste 
parlamento a forma como as coisas aconteciam. Então, acho que este 
é o momento de discutirmos com a sociedade mineira e brasileira o 
nosso real papel , o de legisladores estaduais. 

Acho que tivemos boas explicações e bons fundamentos desses 
dois professores, do nosso companheiro Sabino, chefe da Consultoria 
da Casa, aliás uma Consultoria extremamente competente. O 
pronunciamento que realizei em Manaus, em nome da Assembléia de 
Minas, continha dados importantes fornecidos por nossa assessoria, 
que fez um trabalho fantástico mostrando que, desde a Constituição 
de 1891 até a de 1988, nós, legisladores estaduais, perdemos na 
qualidade do exercício do nosso mandato. Acho que o momento é 
extremamente propício. A diretoria anterior da UNALE, da qual eu, 
juntamente com grande parte dos senhores, fizemos parte, conseguiu 
com o Presidente da Câmara, Deputado Federal Aécio Neves( .. . ). Ele 
tem um compromisso conosco de agilizar a votação dessa matéria 
razão pela qual desejo que ele continue no Congresso Nacional. Ou 
seja, ele tem compromissos conosco de agilizar a votação dessa 
matéria. Acho que não podemos perder essa oportunidade a despeito 
de sermos, como vocês viram ( ... ). O companheiro Sabino fez um 
diagnóstico perfeito daquilo que perdemos de prerrogativas. No final , 
indagou a todos nós: o que queremos? Que papel queremos 
desempenhar? 

Então, acho que é esse o propósito desta nossa discussão hoje. 
Quero, mais uma vez, agradecer a todos e ressaltar a importância de 
estarmos juntos. 



Não somos tantos, mas, sem dúvida, somos motivados. 
Motivaremos nossos companheiros de outros Estados e mostraremos 
à sociedade mineira e brasileira a real necessidade de discutirmos o 
verdadeiro papel dos legisladores estaduais. 

Sou autor de mais de 40 proposições de lei. algumas das quais não 
vêm ao Plenário porque o Executivo não concorda. Temos de nos 
desdobrar para modificar esse processo cultural . o que não 
conseguiremos da noite para o dia. Precisamos mostrar que não 
podemos ficar à mercê de utilidade pública, cidadania honorária ou 
coisa que o valha. Por nossa sensibilidade e pela delegação que 
recebemos do povo de nossas terras, temos um papel muito mais 
importante do que o que vimos desempenhando. 

Em nome da Assembléia de Minas, agradecemos mais uma vez a 
presença de vocês, muitos dos quais, de terras longínquas, não 
ganharão um voto sequer com esse debate. Provavelmente nem nós, 
que somos daqui, porque essa matéria é árida, e o eleitor que nos 
assiste ao vivo pode questionar por que não resolvemos o problema 
da ponte de não sei onde. Mas, seguramente, em outro momento 
entenderão, que, na medida em que formos mais fortes. mais 
respeitados e independentes, poderemos fazer leis que os beneficiem. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador - A coordenadoria informa que os participantes 

poderão formular perguntas aos expositores, com questões 
encaminhadas por escrito ou oralmente. A fim de agilizarmos os 
debates. solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do 
microfone que se inscrevam previamente e que se identifiquem e 
sejam objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações 
pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção, e será concedido o mesmo tempo para a resposta. 

Debates 
O Deputado Helder Teixeira Grossi - Sou Deputado por Roraima e 

mineiro de nascimento. Estou satisfeito por participar deste importante 
debate. É difícil termos uma pergunta na ponta da língua. 
Primeiramente, o tema é extremamente complexo, envolve a vida do 
cidadão. envolve a felicidade das pessoas. o que. com certeza. todos 
buscamos. 

Veio-me uma lembrança de meu pai, já falecido, que dizia que não 
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veria um Brasil melhor, mas tinha esperança de que tivéssemos um 
Brasil melhor. Muitas conquistas foram feitas. E temos de dizer quais 
são. Existe predisposição de centralização, seja nos Prefeitos, seja 
nos Governadores ou no Presidente. Nosso Presidente, sociólogo, 
conhece, realmente, a questão latente do povo brasileiro. Minha 
geração terá dificuldade de ver esse futuro que vislumbramos e que a 
França e a Inglaterra conseguiram , apesar de tantas vidas ceifadas há 
100 ou 200 anos. 

Os países do Primeiro Mundo nos tratam pejorativamente, dizendo 
que somos do Terceiro Mundo. A África está em uma bolha de 
miséria, com pequenas ilhas de países que conseguiram se 
transformar. Fica o Primeiro Mundo a nos julgar inferiores, enquanto 
são eles os que mais destroem a vida e a natureza com suas guerras. 
O povo brasileiro não participou de guerra, e ficamos na condição 
pejorativa de Terceiro Mundo. Pagamos, pagamos e nunca veremos 
nossas dívidas sanadas. Enquanto o Brasil paga anualmente 
R$70.000.000.000,00 da dívida externa, no Pará estamos construindo 
provavelmente a maior hidrelétrica do continente, por 
R$14.000.000.000,00. Os grandes fazem questão de que a dívida seja 
paga, não amolecem, ficam especulando com o capital de um povo 
como o brasileiro e com o das demais repúblicas do chamado 
continente que ainda não despertou. E ficamos a pensar quando 
alcançaremos esse objetivo. Como os grandes, que contaminam a 
atmosfera, que se recusam a assinar o Pacto de Kyoto, podem ditar-
nos o que devemos fazer e nos olhar como seres inferiores? 

Como disse brilhantemente Patrus Ananias, competência, corre-se 
atrás. Tornar oportunos os objetivos sociais não é sentar e esperar 
que caiam do céu. É preciso lutar. A Constituição é maravilhosa, um 
objetivo a alcançar. Mas dificulta que legislemos sobre nossas 
questões. 

Trago o pleito de Roraima. O Brasil desconhece a Amazônia, vira as 
costas para o Norte, que tem a maior reserva de água potável do 
mundo. Ontem, um companheiro disse que teremos um grande trunfo 
para negociar no futuro . Dr. Sabino falou sobre as estatais, que têm 
mais poderes do que as Assembléias Legislativas. E é verdade. 

Temos um calo no pé, a FUNAI , que chega à Amazônia e faz uma 
reserva indígena enorme, com 1.000 ou 2.000 índios. Com base no 
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critério subjetivo da Constituição, cria reservas indígenas. 
Queremos respeitá-los, mas não podemos ficar de braços cruzados, 
vendo-os transformar regiões ricas em minério, em ouro, em nióbio, 
em cassiterita em regiões que não podem ser exploradas. Mesmo 
sendo Deputado, tenho de pedir autorização à FUNAI para entrar em 
uma reserva. 

Queremos resgatar o poder de legislar que nos foi reconhecido no 
passado. A democracia é o melhor processo, é o povo no poder. Há 
dois mandatos venho lutando pela ampliação do poder de legislar. Os 
companheiros que saem das Câmaras e das Assembléias para o 
Congresso Nacional ficam encastelados e esquecem-se dos pleitos de 
suas origens. O tema é complexo, envolve vida, sentimento, família e 
progresso. 

O tripé dos políticos é educação, saúde e segurança. Temos isso no 
Brasil? Sou um otimista crônico e buscarei nosso sonho, que é colocar 
a Constituição em prática. 

O Deputado Miguel Martini - Bom dia. Registro minha satisfação em 
rever tantos companheiros de batalhas na UNALE, percorrendo o 
Brasil. Enquanto estivemos na diretoria e na Presidência da UNALE, o 
poder de legislar foi um tema que nos preocupou e nos ocupou. A 
partir da Constituição de 1988, restringiu-se a ação das Assembléias 
Legislativas, transferindo-se as competências maiores para as 
Câmaras Municipais e para a Câmara dos Deputados, o que tem 
trazido transtornos para a sociedade, dificultado o trabalho do 
parlamentar estadual e por conseguinte prejudicado os Estados. 

Se nos lembrarmos, nosso pacto federativo exige uma modificação. 
Sabemos da grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá 
os Estados formaram a Federação. Aqui, a Federação formou os 
Estados. Temos um vício de origem. A concentração no poder do 
Governo Federal, no poder central é excessiva. Estados e municípios 
vivem esperando favores do Presidente da República, que tem poder 
sobre o Congresso Nacional, em razão da fragilidade partidária, da 
carência da reforma político-partidária. Hoje o Brasil é dirigido pelo 
Executivo, seja no município, seja no Estado, seja na Federação. 
Lembro-me de que o Deputado Michel Temer, então Presidente da 
Câmara dos Deputados, disse que o Congresso Nacional ia fazer a 
reforma tributária, quisesse ou não o Executivo. O Executivo não quis. 
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Portanto, não saiu. Acompanhamos o debate. O Brasil todo queria, 
mas o Sr. Pedro Malan e o Sr. Fernando Henrique Cardoso, 
Imperador Fernando Henrique 11, não queria. Portanto, o Congresso 
não fez a reforma tributária. Quando o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso quis a reeleição, o Congresso fez a reeleição. O Presidente 
não quis a reforma político-partidária porque não lhe interessava. Não 
foi feita. 

O que acontece com a Câmara dos Deputados não é diferente do 
que acontece no Estado ou nos municípios. Hoje, a grande maioria 
das Assembléias Legislativas age olhando para o Executivo. De que 
forma a Assembléia deve comportar-se? Olham para o Executivo, que 
determina como. E a Assembléia Legislativa, fragilizada, faz isso. 
Muitas vezes, o Poder Legislativo se desgasta em sua imagem para 
proteger o Poder Executivo. Esse modelo precisa ser alterado. 

Quando era Presidente da UNALE, aproveitamos os Deputados 
Estaduais que se elegeram Federais e formamos uma frente 
parlamentar em defesa dos interesses dos Estados. Essa relação 
precisa ser ampliada. Se mantivermos os vínculos com os que foram 
Deputados Estaduais, eles poderão ser despertados para as 
dificuldades e começar a modificar. Em todo o Brasil, vários 
Deputados Estaduais serão eleitos Federais. Se mantivermos esses 
parlamentares unidos, serão a força que precisamos para a 
modificação na Constituição. Esse primeiro passo é uma incumbência 
do Presidente Picarelli. Já começamos esse trabalho, o que facilita a 
mobilização. Continuamos com o mesmo discurso. 

O Poder Legislativo Estadual precisa amar-se mais. O segundo 
mandamento da Lei de Deus diz: "Amar ao próximo como a si 
mesmo." Nem Deus exige que eu ame o outro mais que a mim. O 
Poder Legislativo tem amado muito mais o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e até o Tribunal de Contas, órgão do 
Poder Legislativo. A UNALE tem plenas condições de resgatar no 
Deputado Estadual a consciência da responsabilidade de quanto a 
sociedade depende de um Poder Legislativo forte , de um Deputado 
Estadual independente. Muitos de nós temos competência legal dada 
pela Constituição Federal , pela Constituição Estadual, por leis 
federais, por leis estaduais. Mas não reivindicamos. Cito dois 
exemplos de minha autoria, uma modificação na Constituição que 



obriga que qualquer candidato que o Poder Executivo indique para 
cargos em fundações e autarquias seja sabatinado pela Assembléia 
Legislativa e aprovado em votação secreta. O Governador Itamar 
Franco pouco se importa com isso. Há sete ou oito autarquias que não 
enviaram seus membros para a Assembléia. O Poder Legislativo tem 
como agir. Vamos provocar o "impeachment'' do Governador, porque 
descumpriu a Constituição. A lei já existe. A prerrogativa é nossa. Mas 
amamos o Poder Executivo mais que o Poder Legislativo. E 
reclamamos de quê? 

Outra lei de minha autoria obriga que as contas do Estado sejam 
disponibilizadas no SIAFI em linguagem compreensível para o 
cidadão. O Governador vetou, derrubamos o veto. Ele pouco se 
importa com isso. E o que faz o Poder Legislativo? Vamos exigir que o 
Governador cumpra a lei. Mas não. É bem próprio de nossa cultura. 
Em todo o período colonial, o Brasil esteve voltado para a metrópole. 
O vício permaneceu. Os Estados governam olhando para o governo 
central , e o Poder Legislativo olhando para o Executivo. Podemos 
resolver esse problema. Ontem, tive de aprovar a obrigatoriedade de o 
Executivo tornar disponível para o SIAFI a execução orçamentária, o 
que já é lei. O Poder Executivo teve a petulância de dizer que não 
disponibilizaria da forma como a lei determina. Falta espaço para 
legislar ou falta vontade para cumprir a lei? Quantas leis votadas 
neste Estado e nos Estados dos senhores não são respeitadas? Sem 
dúvida alguma, precisamos ampliar o poder de legislar. O Estado se 
prejudica com isso, os cidadãos perdem com isso. Minha sugestão é 
ampliar a frente parlamentar. Temos o maior "lobby" deste País, que é 
o Poder Legislativo Estadual. Cada Deputado Estadual é vinculado a 
um Deputado Federal. Basta que façamos o "lobby" a nosso favor, no 
sentido positivo, fazendo a Câmara votar o que interessa ao cidadão. 
Não é para o Deputado, é para o cidadão. À medida que se amplia o 
poder de legislar do Deputado Estadual, é a sociedade que ganha. 

Os Poderes Legislativos têm dado uma suplementação automática 
ao Poder Executivo em quase todos os Estados da Federação de 70% 
a 80% do total do orçamento. O Governador recebe carta-branca para 
fazer o que quer com o orçamento. E de que o Poder Legislativo 
reclama, se fomos nós que concedemos? Sem dúvida, temos muitas 
prerrogativas de que abrimos mão. Atualmente, ser parlamentar é 
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estar em plena contradição com a sociedade. As incoerências são 
totais. Precisaremos rediscutir isso. O que a sociedade espera do 
Deputado Estadual? Cobra-se do Deputado levar recursos para o 
município, o que não é sua competência. Como a Lei n° 4.320 ainda 
não foi modificada? O Executivo faz o que quer. Apenas autorizamos. 
Como já damos carta-branca para suplementar o que quiser, fica mais 
fácil para ele, que libera a verba do Deputado que é bonzinho com ele. 
A região pediu a verba para o Deputado, o Deputado fica bonzinho, 
vota de acordo com o interesse do Palácio, para fazer o favor de dar 
as migalhas do mun1c1p1o. Essa relação chega quase à 
promiscuidade, isso precisa ser modificado. Enquanto não se muda a 
Lei no 4.320, podemos mudar a LDO e os instrumentos de 
planejamento que já temos. 

Fica aqui minha inquietação, mais do que uma propos1çao. 
Enquanto não modificarmos essas questões, algumas culturais, outras 
da atribuição da Mesa ou dos partidos políticos, vamos viver essas 
incoerências. Mas há um caminho a ser trilhado. Quando 
identificamos um problema, já começamos a solucioná-lo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Caro Deputado Márcio Cunha, a Assembléia 
sempre foi muito dependente do Poder Executivo, mas, nesta 
legislatura, estamos mais independentes. Não escondemos que 
somos um pouco dependentes. A Assembléia não foi mais 
independente devido a nossa incapacidade de legislar, o que 
discutimos hoje. 

As galerias estiveram lotadas durante toda a semana por 
funcionários de várias fundações e autarquias, que cobravam dos 
Deputados um plano de carreira. O Deputado apresentou e aprovou, 
mas havia uma legislação do Governo, que não iria sancionar porque 
o Deputado não tem competência para legislar nessa matéria. Nunca 
se rejeitou tanto veto do Governo quanto o fizemos nesta legislatura. 
Estamos começando a dar um passo em direção à independência, o 
que não é fácil. Por isso, esta discussão é importante para 
aumentarmos o poder de legislar e ficarmos mais independentes. 
Enquanto tivermos dificuldade de legislar, o Poder Legislativo 
permanecerá refém do Poder Executivo. 

O Deputado Reinaldo Braga - Gostei bastante da apresentação do 
Dr. Sabino e do Dr. Patrus. O tema deste encontro é ampliar o poder 
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de legislar, grande busca de todos nós. Impressionou-me a 
informação do Dr. Sabino sobre a quantidade de ADINs. 2.600 de 
1988 para cá, o que significa que quem legislou está sendo 
contestado. Os Deputados apresentam projetos, mas estes morrem 
na Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que a maioria dos 
projetos é considerada inconstitucional porque cria despesas. O 
Deputado não pode apresentar projetos que redundem na criação de 
despesas. 

Em sua brilhante apresentação, o Dr. Patrus fala do art. 22, 
parágrafo único, do art. 23, e de uma lei complementar que 
concedesse aos Estados tratar de assuntos relativos ou privativos à 
União. Isso abrange também as Assembléias? Como sair desse 
impasse? 

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - A Consultoria da Assembléia tem 
enfrentado o tempo todo o problema da constitucionalidade. Tenho a 
impressão de que a Constituição da Bahia é um pouco diferente da de 
outros Estados. A da Bahia diz que o Deputado não pode criar 
despesa para o Executivo. Nas outras Constituições diz-se claramente 
que o Estado não pode interferir na atividade do Poder Executivo. 
Essa questão pode ser mais séria na Bahia. O que normalmente se vê 
são apresentações de emendas a processos do Governador em que 
se tenha aumento de despesas. 

Há uma peculiaridade na Constituição de Minas, que é diferente da 
Federal, e, talvez. na maior parte das Constituições Estaduais, para 
propiciar mais autonomia ao Deputado. O Deputado pode apresentar 
emenda que aumente despesa, desde que comprove a existência de 
receita . O problema se transfere da parte legislativa para a parte 
prática. 

A questão da iniciativa é recorrente. As ADINs aparecem o tempo 
todo, e a posição do Supremo Tribunal está absolutamente 
consolidada no sentido de que não se pode invadir a iniciativa do 
Poder Executivo. Minas Gerais também procurou fortalecer a condição 
do parlamento estadual com um dispositivo que só existe na 
Constituição de Minas. Se o Governador sancionar um projeto de lei 
com vício de iniciativa, esse vício estaria suprido. O STF mudou de 
posição três vezes na última década. No início da década, aceitava 
esse dispositivo; no meio da década, houve uma divisão. Esta 
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semana, pesquisando a respeito dos planos de carreira, conclu í 
que nos dois últimos anos a posição do STF está bastante sólida no 
sentido de que não se supre o vício de iniciativa, mesmo com a 
sanção do Governador. Esse é um problema concreto. Como ampliar 
a atuação do Poder Legislativo? Podemos voltar para aquilo que 
realmente pode fazer, que é interferir nos planos, no orçamento, no 
acompanhamento. 

Uma outra questão levantada pelo Prof. Patrus é a da autorização 
legislativa, por lei complementar federal , para que o Estado legisle. 
Temos uma autorização específica para o Estado legislar sobre 
salários. O Rio de Janeiro confundiu um pouquinho e tentou fazer um 
salário mínimo, no que foi questionado. A posição do Supremo 
Tribunal , invalidando aquela norma do Rio de Janeiro, validou a 
possibilidade de os Estados legislarem sobre salários de diversas 
categorias que não recebam salário mínimo. 

Está em tramitação nesta Assembléia um projeto de lei do Deputado 
Márcio Kangussu que regulamenta alguns pisos salariais. Mas ainda é 
uma questão difícil porque, entre os próprios técnicos que lidam com 
direito constitucional , existe grande dificuldade de aceitar essa 
inovação. Como podemos legislar encontrando esses mecanismos, 
modificando-os e atuando principalmente nas possibilidades que já 
existem? Pessoalmente, afirmo que a maior possibilidade de atuação 
dos Legislativos Estaduais, sem uma reforma profunda, é exatamente 
no acompanhamento de políticas públicas, na intervenção no 
orçamento, colocando o plano plurianual dentro da realidade dos 
Estados. O resto é decorrência dessa questão. 

O Sr. Patrus Ananias - O Prof. Sabino esclareceu bem a questão. 
Tenho muito pouco a acrescentar. Apenas resgataria que tudo na vida 
devemos começar por um exame de consciência, com autocrítica feita 
com seriedade. No passado, houve um pouco de abuso dos 
Legislativos, especialmente na questão do orçamento, com as 
famosas caudas colocadas nos projetos orçamentários, fazendo uma 
espécie de colcha de retalhos. Os recursos são escassos. Mesmo que 
acabemos com todas as formas de corrupção, de desperdício do 
dinheiro público, contra o que de fato devemos lutar, mesmo que o 
dinheiro público seja aplicado de forma extremamente criteriosa, 
sabemos que os recursos não caem do céu nem brotam da terra. Vêm 
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do povo, do cidadão, do contribuinte. E sabemos que as 
necessidades são ilimitadas, principalmente em um País como o 
nosso, que acumulou e, infelizmente, continua acumulando uma 
dívida social muito grande. A essa dívida social acresce-se a questão 
ambiental , a defasagem em investimentos em infra-estrutura, energia 
elétrica, estradas, etc. É importante o Legislativo refletir um pouco 
sobre isso. Não dá para ficar colocando despesa sem ter 
discernimento de onde esses recursos virão. Do contrário , provoca-se 
um distúrbio orçamentário muito grande. 

Essa questão do Executivo tem de ser discutida de forma mais 
objetiva. O fato é que o Executivo cumpre hoje um papel legislativo 
importante, no mundo inteiro, mesmo em democracias mais 
consolidadas na Europa e nos Estados Unidos. Estou lendo um livro 
muito interessante sobre a Presidência de Roosevelt nos Estados 
Unidos. O Presidente Roosevelt teve um papel muito vigoroso de 
intervenção, de projetos de lei e em tudo o mais. No meio de toda 
aquela crise econômica, apresentaram a ele a questão do equilíbrio 
orçamentário. Disse que era inteiramente a favor. Mas estava 
gastando muito na área social , e alguns assessores o questionaram 
sobre essa questão. Respondeu que a fome de um cidadão norte-
americano não era uma questão de equilíbrio orçamentário. 

O Deputado Leal Júnior- Essa questão do aumento e da criação de 
despesa vem , há muito tempo, sendo mais um instrumento de defesa 
do Executivo do que interpretação da lei. Claro que, se a despesa não 
está prevista, não se podem criar despesas. Mas. se há previsão 
orçamentária, os Deputados podem legislar aumentando despesas. 
No meu modesto modo de entender, o que não podemos é criar 
despesas não previstas no orçamento. No Piauí, por exemplo, há 
muito tempo legislamos aumentando despesas quando há previsão 
orçamentária. Esse tema tem preocupado muito porque, quando se 
discute a questão do aumento da despesa em qualquer dos projetos, 
há sempre aquele instrumento de defesa de que Deputado não pode 
legislar aumentando a despesa. Proponho ao Presidente da Casa que 
aprofundemos essa discussão, porque há um cerceamento da 
vontade do legislador. E, como sempre há uma interferência muito 
forte dos Executivos no Legislativo, esbarra-se na Comissão de 
Justiça, com o conhecido chavão de que não se pode aumentar a 
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despesa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Embora sejamos dispensados 
das saudações, quero destacar o prazer e a alegria de participar deste 
ciclo de debates, recebendo colegas das mais distintas regiões do 
Brasil , que vêm dar importante contribuição a este ciclo de debates. É 
um orgulho para nós, na Assembléia, ter o Sabino e o Patrus como 
nossos consultores e orientadores; eles são não só servidores da 
Assembléia, mas verdadeiros servidores públicos. É um grande 
orgulho poder participar deste momento com vocês. 

Das questões colocadas aqui , queria destacar a ampliação do poder 
de legislar. Vejo muitas reflexões e reclamações de que, 
eventualmente, existem obstáculos impostos por forças externas: o 
Palácio da Liberdade e outros setores. Existem limitações impostas 
pela União, mas existem limitações da nossa cultura e da nossa 
maneira de atuar na Assembléia. 

Começo com essa questão que o Patrus sempre enfatiza, a 
necessidade de fazermos uma autocrítica para começarmos essa 
caminhada. Há um pensamento do Herbert Marcuse, que acho muito 
interessante explicar aqui. Ele diz que a primeira condição para um 
escravo se libertar é ter consciência de que é escravo. Às vezes, 
fazemos todas essas coisas como se houvesse empecilho lá fora, 
temos de ter consciência de que há muita coisa que podemos e 
devemos fazer, só não fazemos por estarmos vinculados a interesses 
que não são os mais altos e legítimos interesses que deveríamos 
estar aqui representando. 

Quando, por exemplo, nos sentimos constrangidos ou impingidos a 
ter determinadas posturas em vista da próxima eleição, é um 
problema. Quando nossa relação com o cidadão é clientelista, e não 
para o bem-estar comum, coletivo, estamos fazendo isso não só para 
sustentar o interesse deles, mas a relação clientelista e o interesse 
daqueles que atuam dessa maneira. Quando distribuímos ambulância, 
no intuito de sustentar o interesse privado na ponta, e não votamos 
nada para sustentar uma política de saúde capaz de dar bom 
atendimento àqueles que são carregados pela ambulância, estamos 
servindo a interesses particulares, privados, com os quais somos 
coniventes. 

Quando cheguei a esta Casa, há dez anos, um Deputado que 
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estava aqui há três ou quatro mandatos me disse que, se eu 
quisesse, nunca mais perderia eleição. Essa é uma forma de não se 
perder eleição. Muitas vezes, o que se faz nos parlamentos de modo 
geral, por exemplo, é dar ambulância, negando as políticas públicas. 

Nesta Assembléia, renunciamos a uma riqueza do passado: as 
audiências públicas regionais . Podemos dar atenção a regiões 
localizadas, desde que o façamos de maneira pública e coletiva. As 
audiências públicas foram um grande salto de qualidade. 

Outro elemento que gostaria de citar é a questão da fiscalização, do 
acompanhamento das ações governamentais, como disse o Sabino. 
Só poderemos fazer isso com competência e abrangência se tivermos 
os instrumentos de conhecimento e informação. Por 1sso mesmo 
estamos insistindo, como se expressou o Márcio Cunha, em um 
projeto de lei chamado Minas Transparente, que exige de todos os 
níveis de poder a prestação de contas, a disponibilidade das 
informações. Como posso atuar para dizer se o Governo está 
aplicando bem ou mal os recursos, fazendo uma determinada ação, 
se não tenho informação adequada? Eu que tenho a prerrogativa, 
mais do que isso, o dever de fiscalizar e acompanhar, como posso 
fazer isso sem a transparência? Não precisamos ampliar o Poder 
Legislativo, precisamos é de cumprir nossos deveres, podemos votar. 

Lamentavelmente, tropeçamos, arrastamos, temos dificuldade. É 
preciso compreender também o parlamento no seu conteúdo, na sua 
inteireza, até para diante do que está sendo exposto aqui - e o Miguel 
Martini fez isso com muita veemência -, uma autocrítica. Estamos 
respondendo muito mais às ordens do Palácio do que fazendo algo 
para a sociedade. Essa fraqueza está-se colocando nesse espaço. 
Acho que vale a pena discutirmos essa questão. 

Queria ouvir o Sabino e o Patrus sobre a questão do nosso 
orçamento. Sabino lembrou que a mais importante lei é a lei 
orçamentária, e não temos conhecimento suficiente dela. O mais 
grave é que a mais importante lei que votamos todos os anos é uma 
lei autorizativa, em que o Governo pode fazer ou deixar de fazer 
aquilo que quer. Não é um planejamento, não é uma proposta, uma 
ação de planejamento de Estado, o que torna extremamente graves 
os gastos. 

O mais grave ainda é que temos de cumprir determinados limites 
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rígidos da lei. Não é que podemos deixar de fazer aquilo que a lei 
não anuncia, temos de fazer aquilo que a lei determina. O que 
fazemos quando o Governo não cumpre a Constituição? Não tem de 
ampliar nenhum Poder Legislativo, é um absurdo um parlamento não 
atuar diante do descumprimento da nossa Lei Maior. Por exemplo, em 
Minas, estamos diante de um fato concreto. A ordem constitucional 
vigente, a partir de 2000, pela Emenda n° 29, estabelece que os 
Governos de Estado devem gastar um mínimo com saúde. Se esse 
mínimo não é cumprido, o que se faz? Qual é a resposta que damos à 
sociedade? 

Quero deixar essas reflexões, senão fico culpando outrem porque 
não estou fazendo algo que realmente não posso, pelas limitações 
impostas por outrem. Mas podemos fazer muitas coisas importantes, 
podemos dar saltos de qualidade com os limites que temos. 

O Patrus fez parte de uma comissão nesta Casa que acho que tem 
de prosperar, sobre o ordenamento legal do Estado. Não é possível 
termos um Estado com um emaranhado de leis, com questões de 
orientação legal expressas em diferentes locais, com enormes 
dificuldades do ponto de vista do seu exercício e muito mais da sua 
compreensão. Mesmo que tivermos de continuar na questão das 
limitações impostas pela União, pelo Executivo em relação ao 
Legislativo, ainda assim, estamos desafiados a dar um enorme salto 
de qualidade para fazer do Brasil um Estado de justiça, de direito, de 
prosperidade, cumprindo os princípios e o que está estabelecido nas 
leis vigentes no País. 

O Deputado João Paulo - Boa-tarde a todos. Esse assunto mexe 
comigo de maneira muito especial, muito peculiar. Venho de uma área 
técnica, e achei que nunca iria disputar uma eleição. Sou advogado, 
professor universitário e me vi estimulado a disputar eleição pela 
Constituição de 5/10/88, que o Deputado Ulisses Guimarães batizou 
de "Constituição Cidadã". Hoje, ao abri-la, percebo que foi quase toda 
retocada, emendada, para servir a interesses do Governo Federal que 
aí está; pior do isso, aos interesses estrangeiros. Retiraram dela os 
direitos sociais que haviam sido conquistados duramente. Posso 
concluir, sem nenhuma dificuldade, que a Constituição que me 
inspirou a disputar uma eleição foi completamente adulterada, até de 
maneira duplamente temerária, entendo que ela foi mexida em pontos 
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que não poderiam ter sido objeto de emenda. Essa questão não é 
pontual. Não se trata de examinar o Poder Legislativo como poder 
isolado e tentar resgatar as atribuições que ele tinha nas Constituições 
passadas e ampliar isso de maneira responsável para refletir a sua 
própria responsabilidade perante a sociedade. 

Tenho dito por aí que a redemocratização do Brasil fez mais mal ao 
Poder Legislativo do que à ditadura. Na ditadura, muitos 
parlamentares foram cassados, fechou-se o Congresso Nacional, 
mas, a despeito de tudo isso, não se dobrou a espinha do parlamento. 
Com a pseudo-redemocratização, percebo que isso acabou 
ocorrendo. 

Vejo, por exemplo, no instituto do segundo turno algo muito perigoso 
para o parlamento. O segundo turno para as eleições do Executivo 
acabou se convertendo, em muitos quadrantes do País, em um balcão 
de negociatas, em que o Legislativo vai lá alienar a sua 
independência, através de partidos que no primeiro turno se 
colocaram de lado contrário. Fazem uma conversão milagrosa de 
posições e vão lá algumas bancadas ofertar apoio no segundo turno. 
Conseqüentemente, isso se reflete aqui dentro. Negocia-se espaço no 
Governo, e a respectiva bancada no parlamento fica refém do Poder 
Executivo. 

Estamos discutindo, na realidade, a hipertrofia do Poder Executivo, a 
superposição do Executivo sobre o Legislativo, isso é muito mais 
grave. Percebo que essa coisa se arraigou e se tornou cultural. Hoje, 
em qualquer parlamento do Brasil , não vejo nenhuma dificuldade para 
o Executivo aprovar qualquer coisa que quiser. porque, nas vias do 
segundo turno, das coligações, perdeu-se a identidade partidária. 
Melhor dizendo, alienou-se a identidade partidária. Vejo a discussão 
sobre o introduzir-se a fidelidade partidária. Eu, que sou muito fiel em 
minhas relações. adoro isso. Mas concebo fidelidade partidária em 
outros termos. Não se trata de cumprir a fidelidade partidária apenas 
não se mudando de partido, porque os partidos já não se reconhecem 
no dever de defender suas idéias, já que propõem coligações. 

Cito muito o exemplo do atual Governador quando quis ser 
candidato à Presidência da República e foi impedido pelo seu próprio 
partido, que dizia que outro partido era melhor do que ele. O partido 
que abrigava o atual Governador alienou sua identidade, colocando-se 
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como apêndice de um outro partido, que manda no País. É apenas 
uma ligeira reflexão para aqueles que querem enfiar goela abaixo a tal 
da fidelidade partidária. Isso poderá criar figuras igualmente 
hipertrofiadas dentro dos partidos, como o Presidente e o Secretário, 
que não têm mandato e vão mandar em quem tem mandato. A 
ampliação do poder de legislar me seduz muito. Outra coisa que me 
seduz na mesma proporção é instigar o Poder Executivo a cumprir 
leis. Isso já foi dito aqui. É uma coisa que me preocupa muito. 

O Poder Executivo, não só perante às demais instituições, mas 
também em relação ao cidadão, tem prerrogativas e tripudia sobre o 
cidadão. Essa questão muito se faz sentir hoje, de maneira clara, nas 
leis do trânsito, em que o cidadão perdeu o direito de defesa, tem 
apenas o direito de recurso. A Constituição tem sido "tratorada" pelo 
Poder Executivo. que não reconhece o direito do cidadão de fazer sua 
defesa em matéria de multa de trânsito. Ele tem simplesmente o 
direito de recorrer. A postura do Poder Executivo revoga a 
Constituição, pois ela confere o direito do contraditório. Estamos 
mexendo em uma "caixa-de-marimbondos". Podemos ver um 
marimbondo só, mas vamos mexer em uma caixa, e eu topo essa 
parada. Quero me solidarizar, cumprimentar a todos os participantes, 
dizer que me sinto parte. quero continuar debatendo essa questão. 
Muito obrigado. Parabéns. 

O Sr. Sabino José Fortes Fleury - Temos de ocupar os espaços 
possíveis. A Assembléia de Minas tem uma experiência interessante, 
que é a participação popular na elaboração do processo legislativo, 
seja por via de audiências regionais para construção do orçamento, 
seja nos seminários legislativos, dos quais resultaram excelentes leis 
em Minas nas questões de saúde, sanitarismo. turismo, cultura. Esta 
semana contamos, neste Plenário, com mais de mil pessoas 
discutindo a questão das águas, no Águas de Minas 11. Nessa 
questão, a contribuição de diversas pessoas, das entidades, é 
fundamental, porque os técnicos, por mais que tentem, não dão conta 
de entender a diversidade dos temas. Esse é um espaço possível. 

Sobre o orçamento, infelizmente, a cultura, a doutrina, a 
jurisprudência no Brasil consideram consolidada a idéia do orçamento 
autorizativo. Esta semana, acompanhando as notícias do Supremo 
Tribunal Federal , vi que foi suspensa a eficácia de um artigo da 
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Constituição do Rio Grande do Sul sob o fundamento de que se 
estava tentando mudar a natureza do orçamento, para se impor ao 
Executivo a execução desse orçamento, e isso violaria a 
independência dos Poderes. É decisão do STF, nesta semana, em 
cima de uma disposição do Rio Grande do Sul. Isso mostra que essa 
cultura está consolidada. 

Gostaria de fazer uma provocação, já que estou perante Presidentes 
de Assembléias de outros Estados, de Deputados desta Assembléia 
também: "qual dos senhores consegue dizer, com certeza, que 
acompanha a receita dos seus Estados - não a despesa, mas a 
receita? Quem sabe dizer, com certeza, quanto está sendo 
arrecadado, como está sendo arrecadado e como se faz projeção de 
receita? Quem sabe, com certeza, dizer qual é a metodologia usada 
pela União para o repasse do FPE?". V. Exas., provavelmente, estão 
recebendo os Fundos, mas alguém sabe dizer qual é a metodologia 
utilizada para o repasse do FPE? Esse é um problema seriíssimo em 
Minas. 

Conversando com um amigo meu, Auditor do Estado, ele me disse 
que não temos esses dados. Imagino que talvez esse seja um dado 
generalizado. Nesse ponto, que é técnico, fica uma provocação. 
Vamos nos voltar também para a receita, porque é fundamental , para 
o Poder Legislativo poder legislar no orçamento, apresentar propostas 
exeqüíveis, que tenha conhecimento da receita . Esse conhecimento, 
ou é centralizado na União, ou é guardado a sete chaves no Poder 
Executivo. 

Foi um prazer conversar com V. Exas. Esse tema deve continuar em 
discussão por muito mais tempo, pois contém vários pontos de 
importância. Muito obrigado. 

O Sr. Patrus Ananias - Considero que a questão do orçamento e 
outras estão no campo dos paradigmas. É um modelo que se 
consolidou e que temos de mudar. Não podemos aceitar isso como 
fato definitivo. A história avança. Muitas vezes trabalhamos para que, 
no futuro , as gerações vindouras colham os frutos daquilo que 
plantamos. Acho inadmissível a idéia do orçamento autorizativo. 

Lembro-me de que, quando era Prefeito de Belo Horizonte, o Brasil 
passou um ano sem orçamento. O atual Governador de Minas, na 
época, era o Presidente da República, e o Congresso não votou o 
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orçamento. Se não me falha a memona. em 1994. Na mesma 
epoca, houve um problema nos Estados Unidos entre o Presidente 
Clinton e o Congresso: o Congresso não votou o orçamento, e o país. 
literalmente, parou, porque não havia sido aprovado o orçamento, 
então não se tinha como gastar nada. É claro que não precisa ser 
uma coisa tão rigorosa, acho que deve haver uma margem de espaço 
para o Executivo tratar de situações emergenciais, políticas sociais, 
atendimento a situações extremas, de fome e desemprego. Tem de 
haver parâmetros. Não só o orçamento, acho que temos de começar a 
criar a cultura de que falei , vincular o orçamento às Leis de Diretrizes 
Orçamentárias. aos planos plurianuais, setoriais e aos princípios de 
diretrizes e normas programáticas da Constituição Federal e das 
Constituições Estaduais. Acho que deve ser feito um trabalho 
pedagógico e também de mudança de mentalidade. 

Outro aspecto importante - falo também pela experiência que 
tivemos na Prefeitura de Belo Horizonte - é tornar as normas 
orçamentárias, os planos plurianuais, as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias peças construídas com a participação popular. É 
preciso fazer com que a sociedade participe da discussão, do debate 
dessas normas, que são fundamentais para a vida das pessoas, das 
famílias, das comunidades. A participação popular garante, sobretudo, 
esse acompanhamento. É importante que a sociedade acompanhe, 
com os Legislativos. a aplicação das leis orçamentárias, porque a 
participação popular também é um instrumento de fiscalização 
importante. 

Faço referência a mudanças importantes que estão acontecendo em 
alguns países. Na Alemanha, por exemplo, os estudos constitucionais 
estão ganhando um avanço extraordinário. Existem propostas para 
que os grandes temas constitucionais não fiquem vinculados apenas 
ao Poder Judiciário, e que se criem, por exemplo, tribunais mais 
representativos da sociedade para debater as grandes questões 
relacionadas com o controle de constitucionalidade das leis e dos atos 
administrativos. É o que alguns autores chamam de interpretação 
aberta da Constituição. 

Um grande desafio para nós é colocar a Constituição brasileira em 
um processo de reflexão e interpretação, o que tecnicamente 
chamamos de hermenêutica. A Constituição dos Estados Unidos 
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existe há mais 200 anos. Em seu nome, estabeleceram a 
escravidão e acabaram com a escravidão; em seu nome 
estabeleceram-se políticas de discriminação racial e implementaram-
se políticas de combate à discriminação racial. A Constituição é um 
texto que tem de ser interpretado permanentemente à luz das 
exigências sociais, das novas realidades que vão emergindo. Esse 
conflito permanente entre o texto constitucional e os clamores que 
emergem da sociedade, dos movimentos sociais, é fundamental para 
que possamos permanentemente atualizá-lo. 

Na Constituição há uma questão na qual vamos ter de avançar 
muito, a do crime de responsabilidade. Temos de avançar nisso 
processualmente e acabar com a idéia de que o Presidente da 
República, o Governador, o Prefeito, o Legislativo e todos nós, 
servidores públicos, podemos agir de acordo com nossos impulsos. 
Temos referências fundamentais na Constituição, nas leis, nas 
normas e também nos princípios éticos e morais. É muito sério um 
Governador, um Prefeito, um Presidente não cumprir dispositivo 
constitucional. Como vamos exigir, depois, do cidadão, principalmente 
do cidadão pobre, que cumpra e respeite a lei? 

A efetiva penalização dos servidores públicos e dos governantes 
que não estiverem atuando de acordo com o princípio do respeito à 
Constituição é um desafio que se coloca para nós. Queremos, de fato , 
ganhar o respeito da sociedade e consolidar no Brasil a democracia, 
com justiça social e efetivo respeito à dignidade humana. 

Muito obrigado a todos, e mais uma vez meus parabéns à UNALE, 
ao Deputado Maurício, ao Presidente da Assembléia de Minas, 
Deputado Antônio Júlio. Debates como este é que lançarão sementes 
que, certamente, germinarão e brotarão. Muito obrigado. 

O Deputado Maurício Picarelli - Mais uma vez, agradeço a 
hospitalidade de Minas, da Assembléia Legislativa, do Presidente 
Antônio Júlio e dos nobres Presidentes das Assembléias do País, dos 
Deputados, e digo que a UNALE, a partir de agora, ganhará mais 
força, porque queremos não um parlamento anêmico, enfraquecido 
com o vírus da subserviência, mas um parlamento forte e corajoso 
para angariar, entre todos os nossos pares, como disse o Deputado 
de Minas, a força e a união para que conquistemos nosso objetivo: o 
direito de ampliar o poder de legislar. 
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Formamos na UNALE uma comissão de cinco Deputados, que já 

começam a trabalhar nisso. Agradecemos as sugestões do nobre 
Prof. Sabino e do Dr. Patrus a respeito das propostas de emenda à 
Constituição. do FPE e das leis complementares, que vão beneficiar a 
todos os parlamentares do Brasil. 

A UNALE não medirá esforços para lutar. Conclamamos a todos os 
Srs. Presidentes a que, nas suas Assembléias, "contaminem" os 
Deputados para o fortalecimento da UNALE. Através da nossa 
entidade, vamos conseguir, junto ao Congresso Nacional, alcançar 
nossos objetivos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. 

Entrega de Projeto 
O coordenador - Neste momento, em nome da coordenadoria dos 

trabalhos e desta Casa, em nome do Presidente desta Casa, Antônio 
Júlio, passo às mãos do Presidente Maurício Picarelli projeto de 
resolução, já aprovado por esta Casa, que aprova o encaminhamento 
ao Congresso Nacional de proposta de emenda à Constituição da 
República, na forma prevista em seu art . 60, que vem assinada pela 
Mesa desta Casa. 

- Procede-se à entrega do projeto. 
O coordenador - Sugiro ao Presidente Maurício a criação, na 

UNALE, de um fórum permanente para discutir essas questões; e ao 
Presidente Antônio Júlio que aqui também tenhamos um fórum 
permanente, com a participação dos nossos Deputados e 
Consultores, para que possamos amadurecer essa discussão e 
proporcionar, a toda a sociedade, informações a respeito dessas 
questões. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas manifesta seus 
agradecimentos aos ilustres expositores, aos Presidentes e aos 
representantes das Assembléias Legislativas de outros Estados, às 
demais autoridades e participantes pela honrosa presença. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Cumprido o objetivo da 

convocação, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 14 horas, 
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 382a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/8/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho, Álvaro 

Antônio , Doutor Viana, Chico Rafael e João Leite 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata- Correspondência: Mensagens nos 317, 318, 319 e 
320/2002 (encaminham os Projetos de Lei n°s 2.326, 2.327, 2.328 e 
2.329/2002, respectivamente) , do Governador do Estado - Ofícios e 
cartão - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei nos 2.330 a 2.332/2002 - Requerimento no 3.457/2002 
- Requerimentos da CPI dos Cartórios (2) - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Saúde e de Educação e dos 
Deputados Wanderley Ávila (4) e Eduardo Brandão - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Rafael , Doutor Viana, 
Márcio Cunha e João Leite - Questões de ordem - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para emitirem 
pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei n°s 15.152, 15.231 , 
15.246 e 15.251 - Leitura de Comunicações - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos da CPI dos Cartórios; aprovação - 2a 
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 1.026/2000; aprovação com as Emendas n°s 1 a 
4 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .306/2000; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 com a Emenda n° 1 ; 
declaração de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1 .562/2001 ; aprovação com as Emendas n°s 1 a 4 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 1.717/2001 ; aprovação- Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei no 1.762/2001 ; encerramento da discussão; 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda no 
1; rejeição- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 2.057/2002; 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 2.060/2002; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 -
3a Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Miguel Martini - Encerramento. 



Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres-
Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani 
- Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila , 2°- Secretário, procede à leitura da 

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

- O Deputado Chico Rafael , 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 317/2002* 
Belo Horizonte, 12 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Taiobeiras. 



-tól) 
Esclareço que o terreno objeto da proposta anexa, doado pelo 

Município de Taiobeiras ao Estado, por força de escritura de 7 de 
novembro de 1980, encontra-se vago sem nenhuma utilização pelo 
Estado. 

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração -
SERHA- manifestou-se favorável à doação pretendida pelo Município 
supracitado, tendo a justificá-la a pretensão municipal de construir no 
imóvel uma clínica destinada ao atendimento de gestantes carentes, 
acompanhamento médico, pré-natal e obstétrico. 

Sirvo-me da oportunidade, para renovar a Vossa Excelência a 
manifestação de meu alto apreço e consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.326/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Taiobeiras o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um 
terreno com área de 875,00m2 (oitocentos e setenta e cinco metros 
quadrados) situado nas esquinas das Ruas Francisco Sá e Grão 
Mogol, registrado sob o n° R-1-303, livro 2-A. fls. 335, no Cartorio de 
Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras. 

Parágrafo único - O terreno objeto da doação, a que se refere o 
artigo 1°, destina-se à construção de uma clínica para atendimento de 
gestante carente, acompanhamento médico, pré-natal e obstétrico. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da 
escritu ra pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

·-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 318/2002* 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2002. 



-no 
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 Sebastião Alves Siqueira à Escola Estadual no 
Córrego do Boi, em Entre-Folhas, no Município de Caratinga. 

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de 
Sebastião Alves Siqueira pelos relevantes serviços por ele prestados 
à população de Entre-Folhas e Córrego do Boi, conforme justificativa 
do Senhor Secretário de Estado da Educação. 

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

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

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

Sebastião Alves Siqueira à Escola Estadual no Córrego do Boi, no 
município de Caratinga. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
comunidade (colegiado) da Escola Estadual no Córrego do Boi que, 
em reunião realizada no dia 24/5/2002 homologou , pela unanimidade 
dos votos dos seus membros, a indicação do nome de Sebastião 
Alves Siqueira, para denominação da referida unidade de ensino, 
como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos 
relevantes serviços prestados à população de Entre-Folhas e Córrego 
do Boi, destacando a doação de parte de sua fazenda para a 
construção da escola, que funcionava em um paiol. Trabalhou junto à 
comunidade para conseguir ajuda na construção do prédio escolar. O 
Sr. Sebastião Alves Siqueira nasceu no dia 25 de janeiro de 1931 e 
faleceu no dia 13 de agosto de 1997. 

Cumpre registrar que, no município de Caratinga, não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial de 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 proprio público do Estado, estando, 
assim, em condições de ser submetido ao exame da egrégia 
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Assembléia Legislativa do Estado. 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2002. 
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI N° 2.327/2002 
Dá a denominação de Escola Estadual Sebastião Alves Siqueira à 

Escola Estadual no Córrego do Boi, em Entre-Folhas, no Município de 
Caratinga. 

Art. 1 o - A Escola Estadual no Córrego do Boi, em Entre-Folhas, no 
Município de Caratinga, passa a denominar-se Escola Estadual 
Sebastião Alves Siqueira. 

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. 
"MENSAGEM N° 319/2002* 

Belo Horizonte, 12 de agosto 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 Manoel Cordeiro Lúcio à Escola Estadual do 
Povoado da Lagoa do Silvano, em Cordeiro de Minas, no Município de 
Caratinga. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de 
Manoel Cordeiro Lúcio pelos relevantes serviços por ele prestados à 
população de Cordeiro de Minas, conforme justificativa do Sr. 
Secretário de Estado da Educação. 

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

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

Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a 
denominação de Manoel Cordeiro Lúcio à Escola Estadual do 
Povoado da Lagoa do Silvano, em Cordeiro de Minas, no município de 
Caratinga. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
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comunidade (colegiado) da Escola Estadual do Povoado da Lagoa 
do Silvano, que, em reunião realizada no dia 19/12/2001 , homologou, 
pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome 
do Manoel Cordeiro Lúcio, para denominação da referida unidade de 
ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, bem como 
aos relevantes serviços prestados à população de Cordeiro de Minas, 
com destaque as seguintes realizações: generosa doação de terreno 
onde a escola foi edificada e construção do prédio escolar, doações 
de terrenos para construção do cemitério da comunidade, Igreja 
Católica e campo de futebol. O Sr. Manoel Cordeiro Lúcio nasceu no 
dia 19 de abril de 1901 e faleceu no dia 2 de dezembro de 1972. 

Cumpre registrar que no município de Caratinga não existe 
estabelecimento, instituição nem próprio oficial de 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 o projeto submetido ao exame da egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado. 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2002. 
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI N° 2.328/2002 
Dá a denominação de Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio à 

Escola Estadual do Povoado da Lagoa do Silvano, em Cordeiro de 
Minas, no· Município de Caratinga. 

Art. 1 o - A Escola Estadual do Povoado da Lagoa do Silvano, em 
Cordeiro de Minas, no Município de Caratinga, passa a denominar-se 
Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio. 

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. 
"MENSAGEM N° 320/2002* 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2002. 
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Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que 
altera o art. 2° da Lei no 14.247, de 4 de junho de 2002, além de dar 
outras providências. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de adicionar novas garantias 
para a hipótese de renegociação de parcelas das dívidas relativas à 
CRC da CEMIG que não forem repassadas à União Federal ou ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Considerando a importância da matéria relatada no projeto ora 
encaminhado, solicito a essa egrégia Assembléia urgência em sua 
apreciação, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.329/2002 
Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002, 

e dá outras providências. 
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002, passa a 

ter a seguinte redação: 
"Art. 2° - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado, 

oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo 
Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC -, 
assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
em 31 de maio de 1995, poderão incluir as receitas provenientes dos 
tributos de que trata o art. 155, das receitas a que se referem os arts. 
157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11 , todos da Constituição da 
República, além das receitas provenientes dos dividendos e/ou juros 
sobre capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

§ 1 o - O disposto neste artigo aplicar-se-á no momento do repasse 
do crédito da CEMIG à União Federal ou ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES previsto no contrato a 
que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 2° - As receitas provenientes dos dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da 



Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG somente serão 
aproveitadas na hipótese de o crédito previsto no contrato 
mencionado no "caput" deste artigo não ser integralmente repassado 
à União Federal ou ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES. 

§ 3° - Os juros relativos às parcelas a serem renegociadas em seus 
termos respeitarão o limite máximo previsto no § 3° do art. 192 da 
Constituição Federal. 

§ 4° - Observado o disposto no§ 2° deste artigo, o Estado autoriza a 
CEMIG a reter os dividendos e/ou juros sobre capital próprio a que faz 
jus, após deduzidas as suas obrigações relativas ao empreendimento 
da Usina Hidrelétrica de lrapé.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificativa: A Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002, em seu artigo 

2°, autorizara o reforço da garantia por débitos de responsabilidade do 
Estado oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do 
Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC, 
assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em 
31 de maio de 1995, representado pela inclusão das receitas 
provenientes dos tributos de que trata o artigo 155, além das receitas 
a que se referem os artigos 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11 , 
todos da Constituição da República. 

Nos termos do parágrafo único daquele dispositivo legal, somente 
teria aplicação aquela garantia quando do repasse dos créditos 
previstos no contrato do CRC da CEMIG à União Federal ou ao 
BNDES. 

Como se vislumbrou a hipótese de renegociação diferenciada para 
as parcelas vencidas, diversamente da cessão de crédito prevista 
para a União Federal ou para o BNDES, verificou-se a necessidade de 
oferta de garantia adicional representada pelas receitas provenientes 
dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio a serem auferidos pelo 
Estado como acionista da CEMIG, pelo que se propõe a presente 
alteração." 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 208, ele o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 
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* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Da Sra. Laura Payón Jaramillo, Presidente da Confederación 

Parlamentaria de las Americas- COPA-, solicitando a este Legislativo 
o pagamento da quota anual de participação nos trabalhos do órgão. 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes, encaminhando cópias dos convênios que menciona, bem 
como dos extratos publicados no "Minas Gerais". (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento Interno.) 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da 
Justiça, encaminhando cópia de decreto do Governador do Estado 
que cria o programa Centro de Referência do Cidadão em Minas 
Gerais. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Sra. Teresa Duere, Líder do Governo na Assembléia Legislativa 
de Pernambuco, encaminhando o Relatório Final da CPI dos 
Combustíveis, realizado nessa Casa. 

Do Sr. Jacson Campomizzi , Procurador-Geral de Justiça Adjunto, 
encaminhando ofício do Sr. José Maurício da Silveira Moraes, o qual 
contém sugestões relativas à Lei no 10.506. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Da Sra. Elisa Silva Ribeiro Baptista de Oliveira, Secretária de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, agradecendo o envio do relatório 
final da Comissão Especial da Lista de Assinantes. 

Do Sr. Frederico Júlio Goepfert Júnior, Secretário da 1 a Secretaria 
de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, informando que 
esse Tribunal não conheceu da representação contida no Ofício no 
203/2002- SGM. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal , dando ciência de liberações 
de recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (-À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Luiz da Cunha, Gerente de Orçamento e Finanças da 
Agência Nacional de Águas (2), encaminhando cópias dos Convênios 
n°s 7 e 9, celebrados entre essa Agência e o Estado de Minas Gerais. 
(- À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins 
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do 
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Regimento Interno.) 

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais, 
agradecendo o envio do relatório final da Comissão Especial da Lista 
de Assinantes. 

De Gessy de Almeida Pereira, Presidente da 1 09a Subseção da 
OAB, encaminhando abaixo-assinado pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 2.093/2002, do Deputado Edson Rezende, que extingue a taxa 
de licenciamento de veículos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
2.093/2002.) 

Do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Fonseca, representante do 
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais- SINMED-MG- em 
Contagem, comunicando a realização do I Encontro de Médicos da 
Família e Comunidade e encaminhando documento dele resultante . (-
À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Ruy Gripp, Vice-Presidente do Núcleo Regional de 
Manhumirim da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos -
SMEA -. encaminhando cópia de plano de expansão da malha 
ferroviária mineira. (-À Comissão de Transporte.) 

Da Sra. Sônia Maria Martins da Costa, solicitando seja modificado o 
Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, de modo a permitir que 
integrantes do Quadro do Magistério continuem exercendo a função 
de Secretário de Escola. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar 
n° 53/2002.) 

Do Sr. Nélson dos Santos, Presidente do Clube da Maior Idade 
Fontes da Vida, comunicando a composição da diretoria dessa 
entidade. 

Da Sra. Maria Lúcia Valadão, Presidente do Núcleo Assistencial 
Eclético Maria da Cruz - NAEMC -, solicitando modificação na Lei no 
11 .306, de 26/11/1993, devido à mudança da razão social da 
entidade. 

Da Sra. Hilda Vilela Freire, agradecendo manifestação de pesar pelo 
falecimento do Sr. Geraldo Freire da Silva, formulado por esta Casa. a 
partir de requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Do Sr. Giovani Nery Ananias Santos, do Município de Conceição da 
Barra de Minas, solicitando sejam tomadas providências quanto à 
situação da BR-265, que se encontra em condições precárias. (- À 
Comissão de Transporte.) 
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CARTÃO 

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG. 
encaminhando exemplar do "FIEMG Índex - Relatório da Pesquisa 
Indicadores Industriais". 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 No 2.330/2002 
Disciplina a concessão de passe livre aos deficientes físicos , 

mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no 
transporte coletivo intermunicipal e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Para fins do disposto na Lei no 10.419, de 16 de janeiro de 

1991 , são considerados beneficiários do passe livre: 
I portadores de deficiência física indivíduos que, 

comprovadamente, em caráter permanente, apresentem desvantagem 
de orientação, de independência física, de mobilidade, para ocupação 
habitual, para interação social e para independência econômica; 

11 - portadores de deficiência visual -caracterizam-se como pessoas 
portadoras de deficiência visual indivíduos que apresentem perda total 
ou quase total da visão, com capacidade visual de até 1 O% (dez por 
cento) após a correção máxima, necessitando do método braile ou 
outros para leitura e escrita e de recursos didáticos e equipamentos 
especiais para o desempenho de suas atividades profissionais e da 
vida diária, com acuidade visual medida pela escala Snellen igual ou 
inferior ao melhor olho com lentes corretivas a 20/200, incluindo ainda 
o portador de diplopia; 

111 - portadores de deficiência mental - o portador de doença 
neurológica congênita ou adquirida ou de distúrbio psíquico sem 
substrato orgânico que importem na sua incapacidade civil ou 
inimputabilidade penal; 

IV - as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. mediante a 
apresentação de carteira de identidade ou de trabalho. 
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Parágrafo único - O beneficiário do passe livre se equipara ao 

passageiro regular, ficando, no entanto, isento do pagamento de 
passagem ou de qualquer outra taxa relativa à prestação do serviço 
de transporte. 

Art. 2° - O passe livre a que se refere a Lei n° 10.419, de 16 de 
janeiro de 1991 , será concedido a um acompanhante, também 
denominado beneficiário, sempre que constatada a sua necessidade 
para locomoção do portador de deficiência. 

Art.3° - O beneficiário do passe livre a que se referem os incisos I a 
111 do art. 1 o desta lei , deverá ser credenciado pela Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Ação Social , da Criança e do Adolescente -
SET ASCAD - ou por instituições por ela designadas. 

§ 1 o - Para concessão do credenciamento será exigido, se for o 
caso, do beneficiário: 

a) atestado comprobatório de que é portador de qualquer uma das 
deficiências a que se referem os incisos I a 111 do art. 1 °desta lei , 
expedido por médico credenciado pela Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente - SET ASCAD 
-ou pelo Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS; 

b) carteira de identidade expedida por órgão competente. 
§ 2° - Caso o portador de deficiência necessite de acompanhamento, 

esta condição deverá ser mencionada no atestado médico de que 
trata o§ 1°, alínea "a", deste artigo. 

§ 3° - O interessado em obter o credenciamento deverá preencher 
formulário próprio que estará disponfvel: 

a) na Capital, na SETASCAD e nas entidades conveniadas; 
b) no interior do Estado, - nas Coordenadorias Municipais de Apoio e 

Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência, nas Prefeituras 
Municipais, nos órgãos do Governo do Estado ou nas entidades 
conveniadas. 

§ 4° - A credencial do passe livre é intransferível e de uso pessoal do 
beneficiário. 

Art. 4° - Para dirimir as dúvidas quanto ao enquadramento das 
situações fáticas nos referidos conceitos legais, fica instituído como 
órgão consultivo o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos 
Portadores de Deficiência. 

Art. 5° O passe livre será concedido ao beneficiário, 
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preferencialmente, no horário das dezessete horas. 

§ 1 o - Caso as empresas concessionárias não tenham linhas de 
ônibus nos horários fixados no § 1 o deste artigo, elas reservarão no 
mínimo quatro lugares para a concessão do passe livre, requisitados 
com antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

§ 2° - Será dada prioridade para beneficiários que comprovarem, 
necessidade médica ou laboratorial de locomoção, 
independentemente do dia da semana ou do horário acima referido. 

Art. 6° - A passagem para o transporte de beneficiário será obtida 
nos locais próprios de venda, mediante a apresentação da requisição 
de passagem específica. 

§ 1° - Nas seções intermediárias, os bilhetes de passagem somente 
poderão ser concedidos após a chegada dos veículos e a constatação 
da disponibilidade de lugares. 

Art. r - Ao agente transportador, entendido como delegatário do 
serviço de transporte coletivo intermunicipal do Estado de Minas 
Gerais, cabe o cumprimento desta lei , especialmente: 

I - agilizar a concessão de passagem gratuita ou o embarque de 
portador de deficiência e de seu acompanhante, devidamente 
credenciado, e do idoso; 

11 - notificar, por escrito, à SETASCAD qualquer evento de força 
maior que possa ter impedido a concessão ao beneficiário do passe 
livre; 

111 - garantir, no veículo, lugares para o portador de deficiência e seu 
acompanhante e o idoso que requisitarem as passagens com 
antecedência mínima de vinte e quatro. 

Art. 8° - As empresas colocarão à disposição dos beneficiários, nos 
postos de venda de passagens, cópias do Regulamento do Serviço de 
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas 
Gerais - RSTC - e das demais normas que regulam a matéria e se 
aplicam a esta lei. 

§ 1 o - O beneficiário que não observar o RSTC e as demais normas 
que regulamentam o transporte intermunicipal coletivo poderá ter seu 
passe livre suspenso por prazo não superior a trinta dias. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos em trinta dias, independentemente de 
regulamentação ou convênio. 
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Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 

Decreto no 32.649, de 13 de março de 1991 . 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2002. 
Ivo José 
Justificação: Em janeiro de 1991 , o Governador do Estado 

sancionava a Lei no 1 0.419, garantindo a gratuidade em transportes 
intermunicipais aos maiores de 65 anos e portadores de deficiência, 
em toda Minas Gerais. 

Dois meses depois, a nova lei já estava regulamentada, dependendo 
apenas da assinatura de um convênio entre o DER-MG e a 
representação das concessionárias de transporte coletivo para se 
colocar em prática o tão esperado PASSE LIVRE, seguindo o exemplo 
de outros Estados brasileiros. 

Passaram-se 11 anos, e esse convênio não foi assinado, com a 
conivência do Estado e dos Governos, que, infelizmente, dobraram-se 
aos argumentos das empresas concessionárias e resolveram fazer 
vistas grossas a essa legislação. 

Iniciamos em 1994 o contato com associações de idosos e 
portadores de deficiência no Vale do Aço e no Leste mineiro, 
levantando novamente a bandeira do passe livre. Em 1997, uma 
campanha idealizada por nós, com a valorosa contribuição de 
inúmeras entidades, entre elas as Federações dos Aposentados e 
Pensionistas e das Associações de Portadores de Deficiência, além 
de sindicatos e federações de trabalhadores, procurava difundir em 
todo o Estado esse direito constitucional, assegurado por legislação 
complementar. 

Entre os beneficiários da lei e mesmo entre os trabalhadores na 
ativa, encontramos a energia que assegurou o sucesso dessa 
campanha, com a edição de mais de 50 mil cartilhas e de folhetos 
informativos. com mobilizações na Praça da Liberdade e a entrega no 
Palácio dos Despachos, em 1998, de abaixo-assinado pedindo o 
cumprimento imediato da lei. 

Também tomamos a iniciativa de provocar o Ministério Público a 
reagir diante de tal disparate. E este, provando mais uma vez a 
independência e seriedade de seus Promotores, assinou ação civil 
pública contra o Governo do Estado e o DER-MG, exigindo que a lei 
fosse cumprida. 
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Em 19/8/98, o Juiz Walter Pinto da Rocha deu sentença favorável 

aos beneficiários, adotando como pena pelo não-cumprimento da lei a 
multa de 50.000 UFIRs por dia, o que equivaleria, na época. a soma 
próxima de R$ 45.000,00. 

O Estado, ao invés de exercer o seu dever constitucional, garantindo 
o bem-estar de sua população idosa e portadora de deficiência, 
preferiu optar pelo caminho mais cômodo e injusto, que é o recurso 
judicial ao Tribunal de Justiça, onde ganhou a tese da necessidade do 
convênio entre o DER-MG e as empresas concessionárias, a que se 
refere o Decreto no 32.649, de 1991 . e que tem sido usado desde 
essa época com forma de impedir a efetividade do mandamento legal, 
que é cristalino ao determinar a concessão do passe livre para idosos 
e deficientes físicos. 

Mesmo tendo recorrido à justiça, não nos esquecemos de continuar 
tentando negociar uma forma viável de cumprir a legislação, em 
comum acordo com as empresas concessionárias, o Estado e as 
associações representantes dos beneficiários. 

Em estudo preliminar, sem rigor científico, mas com a ajuda de 
especialistas em transporte público, pudemos constatar que. em 
determmados horários do dia, os ônibus trafegam com grande 
capacidade ociosa, que, se utilizada para o passe livre, seria 
praticamente suficiente para resolvermos essa situação e tirar do 
desconforto o Estado, o DER-MG e toda a sociedade mineira, que 
presenciam o descumprimento da lei justamente por aqueles que 
deveriam dar exemplo de legalidade. 

Como resultado desses estudos, de discussões, debates e 
pareceres, estamos apresentando este projeto de lei que disciplina a 
concessão do passe livre para portadores de deficiência e idosos, 
como determina a Lei n° 1 0..419, de 1991 , sugerindo uma dinâmica 
para o cumprimento desta, de forma a garantir o direito dos 
beneficiários e paralelamente garantir o equilfbrio econômico-
financeiro do contrato. 

Gostaríamos de lembrar que as empresas, ao receberem a 
concessão do Estado para explorar o transporte coletivo 
intermunicipal, se comprometem a cumprir toda a legislação pertinente 
ao trânsito e ao transporte existente. E a Lei n° 10..419 faz parte desta, 
existe já há 11 anos e deve ser cumprida em sua íntegra. 



-l82 
Fazemos, neste momento, um apelo aos nobres Deputados para 

que resgatem o conceito de cidadania, garantido legal e 
constitucionalmente, para os idosos e portadores de deficiência. 
Apelamos também às autoridades responsáveis e às empresas 
concessionárias do transporte coletivo intermunicipal para que 
estudem com mais afinco e interesse esta nova proposta, pois temos 
a certeza de que irão chegar à conclusão de que esse benefício não 
significa ônus. Ao contrário, ao utilizar o espaço ocioso dos ônibus 
intermunicipais, respeitando os horários previstos, estarão dando um 
passo decisivo na formação de empresas cidadãs, comprometidas 
com a resolução das questões sociais em nosso País. tão carente de 
solidariedade humana. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.331 /2002 
Oficializa no Estado de Minas Gerais o Hino à Negritude. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica oficializado no Estado o Hino à Negritude, de autoria do 

Prof. Eduardo de Oliveira, apresentado no anexo desta lei. 
Parágrafo único - O Hino à Negritude deverá ser entoado em todas 

as solenidades oficiais que envolvam a raça negra. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2002. 
Paulo Piau 

Anexo 
(a que se refere o art. 1 o da Lei n° , de de de 2002) 

Hino à Negritude 
(Cântico à Africanidade Brasileira) 

Letra e música: Prof. Eduardo de Oliveira 
I 

Sob o céu cor de anil das Américas 
Hoje se ergue um soberbo perfil. 
É u'a imagem de luz 
Que, em verdade, traduz 
A história do negro no Brasil. 



Este povo, em passadas intrépidas, 
Entre os povos valentes se impôs. 
Com a fúria dos leões 
Rebentando grilhões 
Aos tiranos se contrapôs. 

Bis 
Ergue a tocha no alto da glória 
Quem herói, nos combates, se fez 
Pois, que as páginas da História, 
São galardões aos negros de altivez. 
(Refrão) 

Levantando no topo dos séculos, 
Mil batalhões viris sustentou, 
Este povo imortal 
Que não encontra rival , 

11 

Na trilha que o amor lhe destinou. 
Belo e forte , na tez cor de ébano 
Só lutando se sente feliz. 
Brasileiro de escol 
Luta de sol a sol 
Para o bem de nosso País. 

Bis 
Ergue a tocha no alto da glória 
Quem herói, nos combates, se fez 
Pois, que as páginas da História, 
São galardões aos negros de altivez. 
(Refrão) 

111 
Dos Palmares, os feitos históricos 
São exemplos da eterna lição 
Que, no solo tupi , 
Nos legara Zumbi. 
Sonhando com a libertação. 
Sendo filhos , também da mãe África, 
Aruanda dos Deuses da Paz. 
No Brasil, este axé 

483 



Que nos mantém de pé 
Vem da força dos Orixás. 

Bis 
Ergue a tocha no alto da glória 
Quem herói, nos combates, se fez 
Pois, que as páginas da História, 
São galardões aos negros de altivez. 
(Refrão) 

IV 
Que saibamos guardar estes símbolos 
De um passado de heróico labor. 
Todos numa só voz, 
Bradam nossos avós: 
Viver é lutar com destemor. 
Para frente marchamos impávidos 
Que a vitória nos há de sorrir. 
Cidadãs, cidadãos 
Somos todos irmãos 
Conquistando o melhor porvir. 

Bis 
Ergue a tocha no alto da glória 
Quem herói, nos combates, se fez 
Pois, que as páginas da História, 
São galardões aos negros de altivez. 
(Refrão) 
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Justificação: Bem define Aurélio Buarque de Holanda Ferreira o que 
seja negritude: "Estado ou condição das pessoas da raça negra -
Ideologia característica da fase de conscientização, pelos povos 
negros africanos, da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a 
subjetividade negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e 
perdida pela dominação da cultura branca ocidental". 

Negritude é uma palavra que passou a ser dicionarizada, a partir da 
primeira Grande Guerra Mundial, com o aparecimento das novas 
nações africanas que, ao alcançarem a sua independência política, 
começaram a oferecer, de modo mais transparente, a sua valiosa 
contribuição e a sua experiência cultural específica para o 
engrandecimento dos diferentes ciclos da civilização da humanidade, 



485 
nos tempos modernos. 

Em seu intrínseco significado integram, não somente uma ideologia 
de resistência contra os efeitos das incursões da colonização 
européia, feitas ao continente negro com o fito de dominação, e até de 
extermínio de importantes segmentos étnicos negros, como. 
sobretudo, incorporam características dessa nova fase de 
conscientização, pelos povos negros da África, ou fora dela, como 
forma de se libertar da opressão colonialista que pretendia negar os 
seus valores civilizatórios. É importante lembrar que Jean Paul Sartre, 
Leopoldo Senghor, ex-Presidente do Senegal, Leon Damás, Aimé 
Cezairé são os seus grandes ideólogos. 

De outra parte, a música é a arte e ciência de combinar os sons de 
modo agradável ao ouvido. No entender do rebuscado Mestre Aurélio , 
hino é "poema ou cântico de veneração, ou louvor, ou invocação à 
divindade. Cântico sacro, especialmente o que se relaciona com a 
liturgia cristã. Música, geralmente marcial ou solene, acompanhada de 
um texto, e que exalta o valor de algo ou de alguém ... ". 

Grandes personagens negros ou mestiços, descendentes dos 
africanos, marcam, de várias formas, a história do nosso País. A 
imagem do negro está fortemente associada à música popular. 

O Brasil tem uma realidade cultural negra e uma identidade que não 
se explica de jeito nenhum. A maioria das pessoas fica dividida entre 
considerar adequada ou aceitável ter presente a afirmação da 
negritude. A negritude sobrevive, fica subjacente, está ali no conjunto 
social, mas não se expressa na forma de identidade racial, em muitas 
ocasiões. Por isso é tão importante o resgate da auto-estima do 
negro, a valorização dos traços culturais afros. 

Mister se faz registar que a história da mobilização dos negros, no 
Brasil , teve três momentos de destaque: os quilombos, a criação da 
Frente Negra (em 1931) e a fase que começa na década de 50, com a 
atuação do Teatro Experimental do Negro, e explode nos anos 70, 
com a repercussão do movimento "black is beautiful", nos EUA, e a 
independência dos países africanos. Conquista de relevância para a 
comunidade negra, neste século, foi sua inserção na classe média, 
por meio do funcionalismo público, a partir de 1930. Depois, a 
conquista de consciência polftica do negro. 

Assim, propomos que seja oficializado no Estado o Hino à 
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Negritude, registrado na Escola Nacional de Música da 
Universidade do Brasil, livro 17, às fls. 74, sob n° 137, com letra e 
música do Prof. Eduardo Ferreira de Oliveira, pois, assim como o 
soldado imbuído do espírito de patriotismo, movido pelos acordes que 
compõem o hino de sua Pátria, procura defender seu território e suas 
bandeiras, o Hino à Negritude deve impulsionar os negros à reflexão, 
a fim de que num futuro bem próximo, possam, de maneira perene, 
consolidar a sua posição de igualdade em relação às demais raças 
que integram a sociedade e resgatar de forma digna sua importância 
na formação histórica da nação brasileira. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.332/2002 
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres do 

Município de Belo Oriente, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das 

Mulheres do Município de Belo Oriente, 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, 12 de agosto de 2002. 
José Henrique 
Justificação: A Associação das Mulheres do Município de Belo 

Oriente, entidade civil e sem fins lucrativos, foi fundada em fevereiro 
de 1999, com a finalidade de lutar contra a discriminação, a opressão 
e a marginalização que pesam sobre a mulher; zelar pelo respeito e 
consolidação dos direitos da mulher; promover, incentivar e apoiar 
atividades concernentes aos seus direitos e prestar serviços de 
assistência social à comunidade. 

Trata-se de entidade que não remunera os membros de sua 
diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 

Tendo em vista esse espírito, evidencia-se o caráter de utilidade 
pública da entidade, conforme demonstrado em documentação anexa. 
Sendo assim , por certo este projeto de lei receberá o apoio dos 
nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 



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

REQUERIMENTOS 
N° 3.457/2002, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro 
Educacional de Formação Superior - CEFOS - pela passagem de 
seus 30 anos de fundação. (-À Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI dos 
Cartórios (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e de Educação e dos Deputados Wanderley Ávila (4) e 
Eduardo Brandão. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre 

assistente que nos prestigia nesta tarde, o que nos traz a esta tribuna 
é um assunto relacionado com uma matéria que sempre defendemos: 
a bandeira da microempresa e da pequena empresa. Durante estes 
três anos e meio de trabalho nesta Assembléia, empunhamos essa 
bandeira e sempre estivemos ao lado da microempresa e da pequena 
empresa, principalmente pelo fato de que esse segmento da 
economia representa 85% das empresas estabelecidas no Estado. 
Muitos foram os debates e as discussões nas nossas viagens por 
Minas Gerais. Muitas foram as reuniões nas diversas comissões da 
Assembléia Legislativa, discutindo e debatendo a questão fiscal e 
tributária que envolve a microempresa e a pequena empresa. 

Defendíamos, desde o início, a eliminação da diferença de alíquota 
sobre as compras efetuadas fora do Estado. 

No ano de 2000. entrou em vigor legislação encaminhada a esta 
Assembléia pelo Sr. Governador do Estado, a qual estabelece que as 
compras efetuadas fora de Minas devem ter tributação variável de 6% 
a 13%, de acordo com o produto. Desde aquele momento já havíamos 
nos posicionado taxativamente contra esta pretensão da SEF de 
cobrar essa diferença de alíquota, mas não logramos êxito, já que a 
Secretaria apresentou o argumento de que, se dificultássemos a 
aquisição de matérias-primas, insumos, etc. , estaríamos estimulando 
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a pequena empresa a adquirir essas mercadorias dentro do 
Estado, prestigiando a indústria mineira e a economia interna. O 
argumento pareceria razoável e lógico, não fosse o fato de que o 
Estado não possui parque industrial capaz de suprir as necessidades 
de nosso comércio. Isso leva as pequenas indústrias a comprar fora 
do Estado e , conseqüentemente, a sofrer mais essa tributação. 
Discutimos essa questão, posicionamo-nos contra ela e contamos 
com o apoio de vários parlamentares, num primeiro momento. O 
Projeto de Lei no 1.512, de nossa autoria, previa inicialmente a 
redução desse percentual em 50%, ou seja, de 6% para 3%, e obteve 
aprovação unânime nesta Casa, nos dois turnos. Entretanto, o 
Governador vetou esse projeto, que, entre outras coisas, previa nova 
sistemática de tributação para a microempresa e a pequena empresa, 
aliviando o sufoco tributário desse segmento da economia. 

O Sr. Governador, pressionado pela SEF, colocou sua posição para 
alguns segmentos da FIEMG e para os grandes atacadistas do 
Triângulo, que saíram da sombra e entraram em cena, pressionando a 
Assembléia Legislativa e seus parlamentares, principalmente os do 
Triângulo, para a manutenção da cobrança da diferença de alíquota. 
Isso ocorre porque no Triângulo se concentram os principais 
armazéns atacadistas do Estado, que têm interesse direto na 
permanência desse diferencial de alíquota, pois, à medida que se 
dificultam as compras fora do Estado, abre-se maior contingente de 
clientes a seu favor. Pensa dessa mesma forma um pequeno 
segmento de nossa indústria. 

Pecam os defensores dessa tese, uma vez que Minas é um Estado 
importador de matéria-prima e necessita de insumos de toda natureza 
para toda a sua indústria, a começar da calçadista , como a de Nova 
Serrana, obrigada a comprar praticamente todos os seus insumos fora 
do Estado e receber essa tributação. 

No setor do vestuário, ocorre o mesmo. Somos um mercado 
importador e não temos um parque industrial que dê condições de 
sustento às nossas indústrias de vestuário e de calçados. Enfim, uma 
premissa que, num primeiro momento, poderia parecer indefensável, 
na prática, não o é. O Sul de Minas sofre muito com a excessiva 
tributação que incide sobre a microempresa e a pequena empresa. As 
cidades da região fronteiriça, como Pouso Alegre, Monte Sião, Ouro 
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Fino, Borda da Mata, Andradas, Extrema, Santa Rita, 
Camanducaia, ltajubá, Varginha, Poços de Caldas, que mantêm um 
intercâmbio oficial muito grande com o Estado de São Paulo, são 
obrigadas a praticar o comércio com esse Estado, apesar de serem 
tributadas com essa diferença de alíquota. Essa questão vem 
dificultando extremamente a sobrevivência do pequeno comércio, 
principalmente o do Sul de Minas. 

Em que pese a essa dificuldade e esse posicionamento equivocado 
da Secretaria da Fazenda com relação à exigência da diferença de 
alíquota sobre as compras realizadas fora do Estado, conseguimos 
sensibilizar os técnicos da Fazenda para a importância desse 
segmento da economia mineira. já que cerca de 256 mil 
microempresas e pequenas empresas no Estado geram em torno de 
1.500.000 postos de trabalho. Com a colaboração desta Casa, foi 
aprovado recentemente um projeto de lei da nossa autoria. que foi 
sancionado pelo Governador e hoje é a Lei n° 14.360. Essa lei trouxe 
algums benefícios em favor da pequena empresa e da microempresa, 
a começar no que diz respeito ao teto de faturamento para efeito de 
enquadramento na classificação de microempresa. Até então, para ser 
classificada como microempresa, teria de apresentar um faturamento 
de, no máximo, R$90.000,00 por ano, eqüivalendo a um faturamento 
de R$7.500,00 por mês. Esse segmento ficava sacrificado, já que 
esse teto era muito reduzido. A microempresa, entrando na condição 
de EPP, seria excessivamente tributada. Muitas vezes, por uma 
questão de sobrevivência, era obrigada a adotar algum artifício em 
sua contabilidade para se manter nessa faixa. Conseguimos dobrar 
esse teto de faturamento para R$180.000,00. Isso representa um 
benefício em favor de cerca de 230 mil microempresas no Estado. 
Conseguimos também estender às microempresas as vantagens 
relacionadas aos abatimentos quando investir em novas tecnologias e 
em capacitação gerencial e , principalmente, quando contratar 
empregados. Isso significa que a microempresa, com um faturamento 
de até R$180.000,00, estando obrigada a comprar fora de Minas 
Gerais, poderá abater esses incentivos em até 70% do ICMS apurado. 
Se contratar 1 empregado, poderá abater 8~o no ICMS apurado, se 
contratar 5, poderá abater até 22%, se tiver 20 ou mais, poderá abater 
até 30%. Esse ganho é muito significativo para a microempresa, 
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porque, de acordo com a legislação anterior, ela não poderia 
utilizar essas vantagens para reduzir o imposto apurado. A grande 
conquista desse projeto aprovado é a seguinte. As microempresas 
sentir-se-ão estimuladas a fazer novas contratações, principalmente 
nesse momento difícil por que passa o nosso povo, em que a grande 
dificuldade é o emprego e a inclusão no mercado de trabalho. 

Logo, se conseguirmos, através desse trabalho conjunto com a 
Assembléia Legislativa, estender esse benefício à microempresa, o 
pequeno empresário e o microempresário sentir-se-ão estimulados a 
contratar funcionários para trabalhar no seu negócio, uma vez que 
será preferível remunerar mais uma pessoa a recolher tributos aos 
cofres do Estado, já que, contratando funcionário, poderá obter 
abatimento e redução no imposto apurado. Essa é uma grande 
conquista, um grande trabalho da Assembléia de Minas, que, durante 
todos esses anos, acompanhou-nos e esteve presente em todos os 
debates sobre a pequena empresa e a microempresa. 

Com relação à empresa de pequeno porte, a primeira faixa de 
enquadramento na legislação anterior era de R$90.000,00 a 
R$180.000,00 por ano, com tributação de 6,5% sobre o valor 
agregado, isto é, a diferença entre as entradas e as saídas. Na nova 
legislação sancionada pelo Governador e aprovada pela Assembléia. 
a primeira faixa para a empresa de pequeno porte será de 
R$180.000,00 a R$240.000,00, passando a recolher o percentual de 
2% sobre o valor agregado. 

Isso significa, Srs. Deputados, Sr. Presidente em exercício e 
senhores que nos acompanham pela TV Assembléia, uma redução da 
ordem de 70% sobre o ICMS apurado, quando a empresa de pequeno 
porte estiver enquadrada na primeira faixa . Na segunda faixa de 
enquadramento, das empresas que faturam entre R$240.000,00 e 
R$360.000.00, cuja tributação era da ordem de 7% sobre o valor 
agregado, com a nova legislação conseguimos reduzir esse 
percentual para 3,5%, uma redução de 50% sobre o que vigorava na 
legislação anterior. 

Essas são conquistas que precisam ser anunciadas a todos esses 
segmentos da economia mineira: aos pequenos e aos 
microempresários. São conquistas adquiridas no calor do debate aqui , 
na Assembléia Legislativa. Muito embora houvesse setores 
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resistentes da economia, como já disse, a exemplo da FIEMG e 
dos grandes atacadistas, conseguimos avançar e alcançamos 
conquistas significativas para esse segmento da economia. E é com 
essa disposição que pretendemos continuar o nosso trabalho na 
Assembléia. 

Estamos em ano eleitoral. Aproxima-se o pleito de 6 de outubro. É 
natural que queiramos que aqueles que acompanharam o trabalho do 
Deputado Chico Rafael em defesa da microempresa - daqueles que 
também acompanharam o trabalho de outros parlamentares - avaliem 
e façam uma reflexão sobre o que desenvolvemos ao longo desses 
três anos e pouco aqui na Assembléia, para que, no próximo ano, se 
assim entenderem, estejamos aqui novamente para continuar 
sustentando essa bandeira tão importante para um segmento 
importante da nossa economia, que gera tantos postos de trabalho e 
renda, principalmente para os pequenos comerciantes e os 
microcomerciantes. Nossa luta continua. Vamos continuar desta 
tribuna, junto com os colegas parlamentares, defendendo, de uma vez 
por todas, a extinção dessa diferença de alíquota que hoje vem 
sacrificando tanto o pequeno comércio no Estado. Sr. Presidente, 
muito obrigado pela paciência e obrigado aos colegas parlamentares 
que nos ouviram nesta tarde. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Chico Rafael ) - Com a palavra, o 

Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, pessoas das galerias. 
telespectadores da TV Assembléia, meus amigos, inicialmente quero 
render as minhas homenagens a uma figura exponencial na área de 
administração hospitalar em Curvelo e em outras cidades do nosso 
Estado por onde já passou. Falo da Ir. Bárbara Mascarenhas Diniz ou 
simplesmente Ir. Diniz. Nesta semana, ela completa, muito lúcida, 1 00 
anos de existência, graças a Deus. E ainda nos passa experiência e 
exemplo de vida como pessoa humana e como religiosa dedicada, 
cuja atuação é imensurável. 

Filha de famílias tradicionais de Curvelo. Mascarenhas e Diniz, a Ir. 
Diniz completará seu centenário de existência com um extraordinário 
trabalho como administradora hospitalar, onde sempre se destacou 
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vida de dedicação, amor e renúncia em favor do prox1mo, 
principalmente daqueles que padeceram ou padecem de algum mal 
ou doença, é realmente marcante. É uma felicidade tê-la conosco 
durante tanto tempo. 

As irmãs religiosas Filhas da Caridade, nós, médicos e funcionários 
do Hospital Imaculada Conceição, de Curvelo, e todos os curvelanos, 
familiares e amigos da Ir. Diniz estamos felizes e agradecidos a Deus. 
Pedimos a ele que ainda lhe dê muitos anos de vida para continuar 
aqui nos ensinando como é possível amar e dedicar-se tanto ao 
próximo, pensando no próximo, pensando no outro sem pensar em si 
mesma. Felicidades à nossa querida Ir. Diniz. Que ela comemore 
nesta semana, porque merece, com a festa que será feita em sua 
homenagem. 

O segundo assunto que me trouxe aqui se refere à Prefeitura de 
Belo Horizonte. Há mais de um ano, tenho trabalhado em defesa da 
nossa Pampulha. Não falo apenas da lagoa da Pampulha, mas da 
região da Pampulha. Aquela região, principalmente a lagoa, sabemos 
disso, desde a sua criação pelo saudoso Juscelino Kubitschek, 
homem que tinha visão de futuro , deveria ser o cartão de visitas da 
nossa Belo Horizonte. Ao longo dos últimos 30 anos, ela vem cada 
vez mais se deteriorando. Venho constantemente me dedicando, 
dialogando, querendo entender, porque, ao longo de tantos anos, 
deixaram a Pampulha realmente no abandono. Tudo o que foi feito foi 
paliativo, não se solucionou o problema, não se lutou efetivamente 
para a concretização da Pampulha, da lagoa da Pampulha, do 
complexo Pampulha. 

Até hoje não temos obtido resultados confiáveis que nos levem à 
solução desse grave problema. Por duas vezes, nas Comissões de 
Turismo e de Meio Ambiente, fizemos reuniões, debatemos com 
pessoas das áreas estadual , municipal e privada, que supúnhamos 
interessadas no assunto. Constatamos que existe algo nebuloso 
impedindo a solução dos problemas da lagoa da Pampulha, o que me 
deixa preocupado. Em setembro, comemoraremos o centenário de JK. 
Não apenas Diamantina e região, mas também Minas e o Brasil estão 
reverenciando aquela figura ímpar. Mas não está acontecendo o que 
desejei, o que sonhei há mais de um ano: que a Pampulha voltasse a 



ser o cartão-postal de Belo Horizonte. 
Solicitei. por meio de oficio, informações sobre os projetos que 

foram e estão sendo desenvolvidos na Pampulha pela atual 
administração, mas não obtive resposta. Recebi um prospecto- que já 
possuía - do PROPAM. a respeito do que se pretende fazer. Mas não 
foi o que pedi. Preciso das informações reais, porque tudo o que está 
sendo feito ainda não se direciona para uma solução. Queremos o 
bem-estar, a valorização daquele local. a despoluição definitiva. Essa 
dragagem de longa distância - DLD - poderia ser chamada de 
dragagem de longa duração. porque não acaba, não resolve. 
Enquanto se tira alguns metros cúbicos de resíduos sólidos muitos 
outros estão se acumulando novamente, o que ficará definitivamente 
sem solução. 

Mais uma vez, manifesto a minha preocupação. Solicitarei um 
terceiro debate. convocando a iniciativa privada. Sei que o 
Governador tem interesse em fazer algo de concreto. Precisamos 
eliminar o que está impedindo a solução. Ouvi de um Secretário que 
somente falará informalmente sobre o projeto da Pampulha. Ora, não 
pode ser assim. Quero continuar dialogando. Gosto de insistir numa 
direção, a fim de buscar a finalidade , conseguindo que a lagoa da 
Pampulha seja novamente um cartão de visitas e que aquela região 
volte a ser valorizada. Teremos, assim, Belo Horizonte bonita, 
contribuindo para o desenvolvimento do turismo, a melhor fonte de 
receita e emprego. Mas não existe direcionamento nesse sentido. 
Nenhum turista vem a Belo Horizonte para conhecer e admirar a lagoa 
da Pampulha. Isso nos entristece. As obras realizadas e as 
programadas estão muito aquém do necessário, do essencial. 
Precisamos de efetivas ações municipal, estadual e até empresarial , 
para solucionarmos essa questão. 

Registro a minha preocupação. Queremos, efetivamente, solução 
para a lagoa e para o complexo da Pampulha, como um todo. Há 
pouco tempo li reportagem do "Estado de Minas" que dizia que a 
Prefeitura novamente está parando as obras por falta de recursos. E, 
se parar, maior quantidade de resíduos entupirá a lagoa. 

Estou apreensivo, ansioso. Por isso, solicito mais um debate às 
duas Comissões que lutam pelo nosso meio ambiente e pelo turismo. 
Não importa se estamos em período eleitoraL pois os problemas 
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continuam. Precisamos continuar em defesa dos interesses do 
nosso povo, da saúde pública, do lazer, do bem-estar, em todos os 
sentidos. Solicito às duas Comissões, como autor do requerimento , 
que, conjuntamente, façamos outro debate para propor solução efetiva 
e definitiva para a realização de projeto concreto para a lagoa da 
Pampulha. 

E continuo aguardando da Prefeitura as informações que solicitei , 
item por item. Na realidade, acho que o Prefeito não tem 
conhecimento, provavelmente foi sua assessoria que enviou a 
resposta. Infelizmente, a informação que recebi não foi a que pedi. 
Quero saber das concorrências, das prestações de contas, dos 
gastos, do que ocorreu e do que está para ocorrer, e não de um 
prospecto do PROPAM, que, aliás, já tenho há muito. Aguardo essas 
informações e solicito mais um debate para que possamos caminhar 
em busca de projeto definitivo, superando as dificuldades e os 
obstáculos, algumas situações que, às vezes, são particulares, já que, 
hoje, a questão da lagoa da Pampulha não é só de Belo Horizonte, 
interessa a Minas Gerais e a todo o País. Por isso, um Deputado do 
interior, que presenciou e foi convidado a visitar, por várias vezes. a 
área em torno da lagoa da Pampulha, contratou um técnico do 
CETEC, em Belo Horizonte, para fazer um estudo da bacia antes de 
se chegar à Pampulha, de tudo que ocorreu e está ocorrendo. Temos 
essa análise e estamos acompanhando o Governador do Estado, por 
intermédio da COPASA e da Secretaria de Turismo, que também 
estão preocupadas. 

Queremos parceria. É saudável e tem o intuito de buscar solução, 
pois temos que avançar. Mas, enquanto isso não acontecer, estarei , 
incansavelmente, buscando um caminho, uma solução para viabilizar 
um projeto que despolua, embeleze e torne a lagoa da Pampulha e 
sua região um cartão de visitas de Belo Horizonte e de nosso Estado 
e também para ali haver investimento da iniciativa privada. Pedimos, 
através da Secretaria do Turismo - e o Secretário se empenhou -, 
projeto mínimo à Prefeitura e seus órgãos. mas não foi fornecido até o 
momento. Nem um passeio público lá existe. 

Isso nos preocupa, porque queremos ver Belo Horizonte melhor. O 
povo da nossa cidade precisa ter qualidade de vida. Da maneira como 
está, mesmo com as obras que estão sendo feitas e que já melhoram 



um pouco, ainda é pouco, porque a região não está atraindo 
turista. 
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Para que Belo Horizonte tenha turismo de negócios, é preciso 
negociar antes, preparar o campo, senão o turista não vem ver o que 
está preparado para ele. 

Eis o meu pronunciamento, a preocupação, o sonho, o meu desejo e 
empenho para que possamos ter, em breve, a realização do sonho 
daquele grande brasileiro e mineiro, que idealizou uma Pampulha com 
melhor aspecto em todos os sentidos, principalmente em relação ao 
turismo, como cartão de visitas de Belo Horizonte e de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. 
Deputados, imprensa, senhoras e senhores que nos visitam, três 
assuntos me trazem à tribuna. 

Em 1993, como Vereador por Belo Horizonte, lançávamos, na 
Associação Comercial de Minas, grande programa, a campanha SOS 
Anel Rodoviário. Naquela oportunidade, denunciávamos à opinião 
pública o abandono e a irresponsabilidade dos Poderes Executivos 
Federal , Estadual e Municipal em deixar via como essa inacabada, 
trazendo transtornos para aqueles que residem em torno do Anel e, 
muito mais do que isso, gerando insegurança para aqueles que 
necessitavam do Anel Rodoviário e nele trafegavam. Portanto, em 
1993, assumimos essa bandeira, que era de toda a sociedade belo-
horizontina, e assim foi feito. Participaram e participam do Movimento 
SOS Anel Rodoviário o CDL, a ACM , a FIEMG, o Rotary, o Lyons, 
sindicatos da área de transporte, taxistas, enfim , toda a sociedade 
organizada de Belo Horizonte. E, felizmente , no dia 15/9/1995, dois 
anos depois do lançamento dessa campanha, conseguimos a 
assinatura de convênio público, que está em minhas mãos, em que o 
Governo Federal , por intermédio do DNER, se comprometia em fazer 
sua parte para a recuperação e a iluminação do Anel Rodoviário , 
assim como o Governo do Estado e a PBH. Vejam, Srs. Deputados, 
se não inusitada, foi , pelo menos, extremamente difícil a assinatura 
desse convênio, porque, quando de sua assinatura, a Presidência da 
República estava nas mãos do PSDB; a Diretoria-Geral do DNER nas 
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mãos do PMDB, do companheiro Tarcísio Delgado, hoje Prefeito 
de Juiz de Fora; o Governo do Estado nas mãos do PSDB, com o 
Governador Eduardo Azeredo; a PBH nas mãos do PT, com Patrus 
Ananias; e o Vereador, à época, que liderava o movimento, era do 
PMDB, este Deputado, e conseguimos a assinatura desse convênio. 

Qual é esse convênio assinado pelo Governador, pelo Prefeito e 
pelo Diretor-Geral do DNER? O DNER faria as barreiras "new Jersey", 
toda a sinalização estatigráfica e a recomposição do piso dos 26km do 
Anel Rodoviário. O Governo do Estado comprometeu-se a iluminar 
todo o Anel e assim o fez - justiça seja feita -, gastando mais de 
R$8.000.000,00. Já a Prefeitura comprometeu-se - está aqui 
assinado: Patrus Ananias - a fazer nove passarelas, urbanizar os 
trevos e remover as famílias . Passados sete anos, o Anel se encontra 
apenas iluminado. E. somente com a iluminação, os acidentes foram 
reduzidos em 50%; porém, no dia 13/8/2002, ocorreu ali um acidente, 
que deixou 23 feridos e parou o Anel Rodoviário. 

Alertamos, portanto, não somente a população belo-horizontina, mas 
também a mineira, já que o Anel serve tanto a uma como à outra, por 
exemplo os que chegam do Rio de Janeiro e se direcionam a Vitória. 

Então, em nome do movimento SOS Anel Rodoviário , que fundamos 
em 1993, denunciamos, mais uma vez, o não-cumprimento do acordo 
assinado conosco pelo DNER e pela Prefeitura. O DNER limitou-se a 
fazer as barreiras "new jersey" e um serviço de tapa-buracos, e não 
sinalizou adequadamente o Anel e não recompôs o seu piso. A 
Prefeitura cumpriu apenas parte do acordo: não realizou as nove 
passarelas prometidas, mas somente duas: uma na Vila Magnesita, 
na confluência do Anel Rodoviário com a Av. Amazonas, e a outra em 
frente ao Conjunto Califórnia. Licitou quatro. E também não removeu 
as famílias . 

O que vemos no Bairro Nazaré, no Bairro Jardim Vitória, na saída 
para João Monlevade, é um absurdo. Todas as vezes que passo por 
esse local meu coração bate acelerado, pois vejo que ali , a qualquer 
momento, acontecerá um acidente de grandes proporções. 

Portanto, trata-se de irresponsabilidade da Prefeitura. E hoje mais 
pessoas invadiram o anel rodoviário. Lamentamos, e , como Deputado 
Estadual, pouco podemos contribuir, mas, como advogado dessas 
pessoas, podemos denunciar e solicitar à Prefeitura e ao Governo 
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Federal, por intermédio do DNER, respeito à população belo-
horizontina e o término das obras do anel rodoviário. 

À epoca, incentivamos a estadualização ou a municipalização do 
anel. Não podemos conviver com esse jogo de empurra-empurra, em 
que o DNER, o Estado e a Prefeitura se eximem da responsabilidade. 
Então, quem se responsabiliza por esse acidente e por suas vítimas? 

Como ex-Vereador e atual Deputado Estadual devo denunciar e 
cobrar da Prefeitura e do Governo Federal o cumprimento desse 
acordo. É o mínimo que esperamos. 

Além disso, estou aqui para dizer da minha alegria em ver, na pauta 
dos nossos trabalhos, felizmente. aleluia, um projeto de minha 
iniciativa, o no 1.306/2000, que prevê a realização da Semana de 
Conservação Escolar no calendário da SEE e dá outras providências. 

Esse Governo - é bom que se diga -, diferentemente do Governo 
anterior, que alocava todos os recursos no caixa único do Estado e, 
portanto, praticamente não acudiu ou reformou nenhuma escola 
estadual, reformou e ampliou mais de 2 mil escolas. Hoje. temos 
demanda gravlssima em relação a esse aspecto. E, infelizmente, o 
que vemos - tive oportunidade de acompanhar inúmeras escolas - é 
que muitas comunidades ainda não acolheram e não entenderam que 
a escola não é do Diretor, do Governador do Estado, do Deputado, do 
Vereador ou do líder comunitário. É da comunidade. Como professor e 
educador, digo que esse projeto vem estimular esse compromisso 
público que as comunidades têm de conservar as suas escolas. E 
principalmente neste momento em que, por intermédio do nosso 
dinâmico Secretário Murílio Hingel, temos ajudado na conservação, na 
ampliação e melhoria de diversas escolas estaduais. 

Estamos aqui para incentivar todas as escolas a promoverem, em 
seu calendário escolar, essa semana de conservação escolar. Assim, 
promoveremos, sem dúvida, uma realização importante, em que 
perceberão a importância de conservamos as nossas escolas. 

Por último, estou aqui para cumprimentar o Prefeito, Fernando 
Pimentel e, ao mesmo tempo, lamentar, porque vejo o jornalista Acir 
Antão, que por diversas vezes entrevistou-me, quando eu era 
Vereador por Belo Horizonte, e ainda tem me entrevistado, graças a 
Deus. Na oportunidade, chegamos a aprovar, em primeiro turno, o 
projeto de lei que criava a Guarda Municipal. 
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Naquela época, discutimos com vanas comunidades de Belo 

Horizonte a questão da segurança pública, que hoje é prioritária em 
qualquer parlamento, no Estado e no Brasil. Recentemente, o 
Presidente Fernando Henrique chegou a dizer que, assim como em 
seu Governo o desafio foi o combate à inflação, o grande desafio do 
próximo Presidente seria a questão da segurança pública. 

Essa questão é emergencial e, sem dúvida, alarmante. Temos a 
obrigação de efetivamente discuti-la. Felizmente, o Poder Executivo 
municipal enviou à Câmara Municipal o projeto de criação da Guarda 
Municipal. Não quero dizer que fui autor de um projeto, de uma idéia, 
que o Executivo não quis absorver. Absolutamente. Não estou aqui 
para dizer que estou chateado com isso. Pelo contrário, felizmente 
estou aqui para exaltar o Executivo, que se convenceu de que a 
criação de uma guarda municipal para Belo Horizonte vai auxiliar 
muito a nossa gloriosa PM e a nossa Polícia Civil , que poderão, 
assim, oferecer aos concidadãos belo-horizontinos a segurança que 
merecem e exigem. 

Sabemos que a questão da segurança pública é muito mais 
complexa. Já integrei uma comissão na Casa que propôs a ação 
conjunta da Polícia Militar e da Civil. Não se trata da unificação da PM 
com a Polícia Civil , que não é da competência deste Legislativo, mas 
de se unificarem as ações para que, quando, por exemplo, estivermos 
em uma comunidade de Belo Horizonte discutindo a segurança 
pública, naquele momento estejamos não apenas com a PM, mas 
também com a Polícia Civil. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)" - Deputado Márcio 
Cunha, gosto de ver a garra com que V. Exa. defende os interesses 
da grande Belo Horizonte. V. Exa. , que foi Vereador, agora aplaude a 
criação da guarda municipal. A questão da segurança tornou-se tão 
vital em nosso País que passa a ser responsabilidade também dos 
municípios. Não é ficar de braços cruzados, aguardando que o 
Governo do Estado e o Federal resolvam a questão da segurança. Os 
municípios podem colaborar criando suas guardas municipais. A 
Prefeitura deve criar uma guarda de qualquer jeito. Temos um projeto 
criando normas para um funcionamento mais ou menos equilibrado 
das guardas municipais. V. Exa. está de parabéns. Queira Deus seja 
criada a guarda municipal de Belo Horizonte, para, num trabalho 
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complementar ao da PM. melhorar os padrões da segurança 
pública da Capital mineira. 

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço, Deputado Luiz Tadeu Leite. 
Estarei ao lado de V. Exa. aprovando seu projeto. 

Repito que estamos denunciando que o Governo Federal e a PBH 
estão inadimplentes com o convênio de recuperação e iluminação do 
Anel Rodoviário. Estou solicitando aos Deputados que votem 
favoravelmente ao Projeto 1 .306/2000, que prevê a realização da 
Semana de Conservação Escolar no calendário da SEE e estamos 
cumprimentando o Prefeito Fernando Pimentel por enviar à Câmara 
um projeto de lei que cria a guarda municipal, como o ex-Vereador 
Márcio Cunha havia feito. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Com a palavra, o 

Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

falar sobre o projeto enviado pelo Governador, o qual vem trazer um 
grande prejuízo à lei de financiamento da cultura no Estado, mas não 
poderia deixar de comentar a proposta de criação da guarda municipal 
em Belo Horizonte. Criação que não acontecerá neste ano porque só 
agora a proposta foi enviada à Câmara Municipal. Uma Prefeitura que 
declara que parcelará o salário de seus servidores. Os jornais de hoje 
trazem e há alguns dias estamos ouvindo que a Prefeitura não tem 
condição de honrar o pagamento do salário. As creches estão há 
quatro meses sem receber recursos. Noventa por cento de nossas 
crianças estão fora das creches e da pré-escola no município. Mais de 
300 mil cidadãos estão sem coleta de esgoto e oferta de água 
encanada. A situação da iluminação pública é gravíssima e traz 
grande insegurança para os cidadãos. Nesse quadro, nessa situação, 
vamos discutir a criação de guarda municipal. Por iniciativa do 
Sindicato dos Médicos, participei de debate sobre a situação de 
insegurança nas unidades de saúde, quando também estava presente 
a Vereadora Neyla Batista. O objetivo da guarda municipal é a 
segurança das unidades de saúde, que não têm remédios para o 
cidadão, que fica esperando por atendimento durante 5 horas, mas 
agora vamos ter guarda municipal para dar segurança. As pessoas 
chegam lá e não há remédio , não há atendimento. Chamamos a 
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guarda municipal, chamamos a polícia para um cidadão que quer 
colocar sua criança na creche e não existe vaga ou a creche está 
fechando por falta de pagamento de salários. Chamamos a polfcia 
para aquele que vai à unidade de saúde e não tem atendimento nem 
remédio. Creio que está havendo inversão de prioridades. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Queria aparteá-lo, em 
primeiro lugar, pelo tema que aborda. De fato , é uma questão 
bastante polêmica essa relativa à guarda municipal, que é um 
contraponto com a situação econômica difícil em que a Prefeitura se 
encontra. 

Queria, dando razão a V. Exa., ponderar o problema da crise 
econômica que vive não só a Prefeitura de Belo Horizonte, mas o País 
em geral. De fato, há uma crise global; estamos vendo uma subida 
exorbitante do dólar, uma queda do mercado brasileiro, com o risco 
Brasil aumentando. É evidente que isso pesa sobre qualquer 
Prefeitura. Então, há de se levar em consideração esse problema da 
crise, até porque Belo Horizonte não é uma ilha. Há um problema de 
crise econômica geral no Brasil , que se está refletindo na Prefeitura de 
Belo Horizonte. Mas, se esse reflexo existe, é preciso ponderar como 
a Prefeitura vai gastar aquilo que cada vez é menos. Nesse sentido, 
julgo que a política de parcelamento de salário, que tem deixado o 
funcionalismo revoltado, deve ser a última coisa a ser feita, a não ser 
que não haja nenhuma outra hipótese ou possibilidade. Em escolas e 
no serviço público em geral, tenho visto a preocupação dos 
funcionários de que isso venha a ocorrer. Não ocorreu ainda, mas o 
Prefeito levanta a possibilidade, e estou buscando marcar uma 
audiência para mostrar a ele a impossibilidade de se fazer isso, que 
acaba deixando os servidores públicos muito preocupados. Então, se 
há esse risco, não há por que se fazerem gastos com a Guarda 
Municipal. São gastos que não deveriam ser feitos pela Prefeitura, que 
deveria cobrar do Governo que a segurança pública fosse feita pela 
Polícia Militar, como diz a lei. 

Concordo com V. Ex a., mas estou empenhado em resolver o 
problema, e não apenas em criticar o Prefeito. Pretendo marcar uma 
audiência com ele, para discutir as prioridades de Belo Horizonte, 
tentando evitar que haja qualquer parcelamento do salário do servidor. 
Muito obrigado. 



50 1 
O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Rogério 

Correia, gostaria de dizer que a minha presença é em defesa da 
população de Belo Horizonte. Não é possível que os servidores que 
servem à população de Belo Horizonte tenham os seus salários 
parcelados se, em contrapartida, essa Prefeitura realiza contratos com 
fundação de pesquisa, sem licitação, e com uma fundação que faz 
reforma da Biblioteca, da Procuradoria e da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Essa maneira de ludibriar a lei de licitação para atender a 
interesses não pode prejudicar Belo Horizonte, não pode prejudicar 
àqueles que servem à população. A Prefeitura tem aumento de 
arrecadação, mas usa esses recursos para contratos sem licitação, 
para aditivos, como disse o Doutor Viana, na obra da lagoa da 
Pampulha. 

Lamento essa situação; não concordo com ela. Creio que as 
prioridades não são as que estão sendo apontadas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte. Prioridade não é parcelar salário de servidores; não é 
fazer contrato sem licitação com fundação de pesquisa para contratar 
pedreiros para fazer obras na Prefeitura de Belo Horizonte. 

Gostaria de falar sobre algo que nos impressiona. Esse Governo, ao 
apagar das luzes, encaminha para a Assembléia Legislativa o Projeto 
de Lei no 2.291 /2002, que é uma verdadeira sangria num projeto do 
Deputado Amilcar Martins, encaminhado quando Secretário de Cultura 
de Minas Gerais, que financiava a cultura no Estado. 

Essa lei tem sido a única fonte para a cultura no Estado, financiando 
seus produtores. Agora, o Governo envia à Assembléia uma 
modificação nessa lei, sendo que ele mesmo vetou um projeto de 
nossa autoria que concedia incentivos ao esporte de Minas Gerais. 
Agora, quer financiar o esporte a partir dos recursos da cultura. 

Defendemos o esporte, mas não podemos aceitar que a cultura, já 
tão penalizada e com recursos apenas nessa lei, tenha de dividi-los 
com o esporte. Queríamos o financiamento com outros recursos, mas 
não retirando-os da cultura, como quer o Governador e o Secretário 
de Esportes, que se opôs, todo o tempo, à nossa proposta e que 
agora vem trazer a mesma idéia. 

O Governo do Estado e o Secretário de Esportes querem retirar 
dinheiro da cultura para atender a projetos de desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de tecnologia aplicada à prática esportiva, para a 
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formação e treinamento de recursos humanos para o mercado 
esportivo. Pensa esse Governo em mercado esportivo, quando 
nossas crianças, nas escolas. estão sem nenhum acesso ao esporte. 

O Governo quer que esse recurso retirado da cultura seja utilizado 
para o atendimento a equipes ou atletas de qualquer idade, devendo 
esses serem federados , ou seja, são atletas de alto nível cujas 
equipes já contam com patrocínio. Portanto, querem desfalcar a 
cultura para investir em clubes e equipes de alto nível. 

A proposta menciona ainda "o atendimento social através do 
esporte, com recursos de fundo a ser criado ... " , isto é, um dia, o 
Estado irá criar um fundo para atender ao social. Que governo é 
esse? Que Secretaria de Esportes é essa, que quer privilegiar o 
esporte, com o dinheiro reservado para a cultura? Eles querem aplicar 
esse dinheiro na formação e no treinamento de atletas federados de 
clubes que disputam campeonatos que, de alguma maneira, já são 
patrocinados por grandes empresas. Essa é a pretensão do Secretário 
de Esportes e do Governador. Agora vem esse projeto à Assembléia 
Legislativa. 

O nosso projeto está tramitando novamente. Com ele, as empresas 
devedoras do ICMS poderiam retirar uma parte da dívida para aplicar 
em projetos esportivos, ou seja, no desporto educacional. Das nossas 
crianças, 90°o estão nas escolas, e, em 70% das escolas, não há 
espaço esportivo. Nossa pretensão, com esse projeto, era investir 
nessas crianças carentes e na criação de espaços esportivos. Mas 
esse Governo tem uma visão diferente e totalmente equivocada: quer 
utiliza os parcos recursos públicos no mercado esportivo. Pretendem 
retirar esse dinheiro da cultura. Faço um alerta a todos da cultura. O 
Governador e o Secretário de Esportes pretendem retirar o pouco 
dinheiro da cultura para investir no mercado esportivo, ou seja, no 
treinamento dos atletas de alto nível, que pertencem a clubes. Espero 
que os representantes da cultura venham à Assembléia Legislativa 
manifestar-se contra essa tentativa de retirar os parcos recursos da 
cultura no Estado. Espero que a Assembléia Legislativa seja altaneira 
e autônoma e que não permita que isso aconteça, e que o esporte 
tenha o seu projeto definido, mas que esses recursos não venham da 
área que defendemos e que tem de ter os próprios recursos para as 
suas manifestações. A cultura de Minas Gerais tem de ser 
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preservada. 

Lamento que o Governador e o Secretário tenham essa v1sao 
equivocada. Vetaram um projeto relativo ao esporte e, agora, trazem 
um pseudoprojeto que retirará o dinheiro da cultura. Espero que a 
Assembléia Legislativa diga não a esse projeto do Governador e do 
Secretário de Esportes. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, comunico ao 
povo de Minas Gerais que, mais uma vez, a "Folha Andradense" traz 
em sua primeira página um problema constante que ocorre no trecho 
da rodovia que liga Andradas a Poços de Caldas. 

Há quase um ano, existe um buraco, na altura da Biquinha, que vem 
crescendo dia a dia. Com as próximas chuvas, ficaremos sem a 
estrada que liga essas duas cidades. É um absurdo que o DNER não 
tome providências. A estrada está esburacada, e essa cratera está 
aumentando de tamanho. A "Folha Andradense" informa: "Buraco no 
alto da serra aumenta cada vez mais". 

No próximo dia 1°, os Vereadores, a imprensa local e a sociedade 
organizada bloquearão a Rodovia 146, na altura dos Kms 4 e 5, onde 
se localiza esse buraco. A população fará um bolo para comemorar o 
primeiro aniversário da cratera. O Deputado Agostinho Silveira disse 
que isso não pode estar acontecendo e que a situação é absurda. 
Esta Casa não pode aceitar, porque falamos o que vai acontecer, e 
ninguém toma providências. A imprensa local, os políticos da região, a 
sociedade organizada denuncia, e nenhuma providência é tomada 
pelo DNER. 

A BR-146, na altura da Biquinha, interromperá o tráfego de Poços de 
Caldas a Andradas. É um absurdo isso que vem acontecendo. E o 
pior de tudo é que, desde que surgiu um buraco pequenininho, a 
imprensa local denunciou. O buraco foi crescendo e hoje já está 
ocupando meia pista. Se providências não forem tomadas, Sr. 
Presidente, vamos ver a rodovia paralisada. 

Convido V. Exa. , Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, 
para, no próximo dia 1°, ao lado dos Deputados votados ali , 
comemorar 1 ano de aniversário de um buraco que interromperá o 
tráfego entre duas cidades. O Deputado Durval Ângelo já bateu na 
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mesma tecla, assim como nós todos, que somos votados ali. O 
Prefeito já implorou, a imprensa local denuncia e nada acontece. V . 
Exa. está convidado para, no dia 1°, ao meu lado e ao lado do 
Deputado Durval Ângelo, bem como dos demais Deputados votados 
ali, juntos, soprarmos a vela de 1 ano de um buraquinho que virou 
uma cratera e que paralisará uma cidade e uma rodovia. 

Fica aqui , mais uma vez, o nosso protesto em nome da população 
de Andradas e de Poços de Caldas, principalmente de Andradas, que 
faz uso mais constante da rodovia. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço questão de ordem 
porque estava inscrito e a intervenção providencial do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, infelizmente ou felizmente, consumiu o 
nosso tempo. 

Dou ciência a esta Casa de que ontem participei de comemorações 
do Dia do Encarcerado. Ontem à noite houve celebração na igreja 
Nossa Senhora da Boa Viagem. Todos sabemos das dificuldades do 
sistema prisional no Brasil e em Minas, da ausência total de políticas, 
do abandono desse sistema pelo setor público. Temos as lutas das 
pastorais, tanto da carcerária quanto da evangélica, e de outras 
entidades não governamentais como a Associação de Proteção e 
Amparo ao Condenado - APAC - em ltaúna, para tentar suprir, de 
alguma forma, essa ausência de políticas públicas. 

Ainda como parte dessa comemoração, hoje, pela manhã, a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais promoveu, no seu teatro, um 
debate coordenado pelo Pastor Roberto, do Conselho da Comunidade 
de Belo Horizonte, sobre a situação prisional. Nesse debate tivemos, 
como não poderia deixar de ser, a presença de ilustres 
representantes, que mostraram a atualidade do tema e a necessidade 
de uma política urgente, em decorrência da ausência do Estado. 

Hoje de manhã tivemos aqui a presença do Juiz Dr. Wenderson, que 
foi Juiz da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves e que 
agiu de forma pioneira no Brasil. Foi a primeira Vara de Execução 
Criminal no Brasil que concedeu remissão de pena também em 
virtude de estudo: a cada três dias estudados, um dia de remissão de 
pena. Hoje, esse é um procedimento adotado em muitos outros 
presídios. As ações pioneiras, por intervenção do Juiz Wenderson 
Souza Lima, com o apoio incisivo do Ministério Público, tanto por parte 
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do Dr. Leonardo Barbabella como do Dr. Rodrigo Fonteboa, foram 
fundamentais em Ribeirão das Neves. Quando vemos uma 
intervenção como essa trazida pelo Dr. Wenderson , percebemos que 
ainda há esperança. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por intermédio do 
Desembargador Gudesteu Bíber, criou um grupo de trabalho para a 
humanização das penas no Estado. Esse grupo vem promovendo 
debates e encontros com a sociedade em todo o interior do Estado, 
com a meta definida de criar as APACs em todas as comarcas, até o 
final de 2003. Isso está estabelecido nos objetivos do grupo. Estamos 
vendo algumas luzes, mas o Governo nada faz. Tem apenas um 
discurso que, muitas vezes, agrada à opinião pública, mas sem 
aplicação alguma. 

Lembrar o Dia do Encarcerado, o padroeiro dos torturados, São 
Dimas, o bom ladrão crucificado, é lembrar que não vamos conseguir 
resolver a criminalidade em nossa sociedade se não resolvermos a 
questão prisional. Os dados do Ministério Público, do Judiciário, da 
Polícia Civil e da Polícia Militar mostram que, nos dez anos de APAC 
em ltaúna, reduziu-se significativamente a criminalidade naquela 
cidade. Praticamente, isso vai em sentido totalmente oposto ao de 
todas as outras cidades com mais de 90 mil habitantes no Estado. 

Quero aliar-me ao pronunciamento do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que nos falou sobre o buraco do alto da serra. Passamos por 
essa serra constantemente. A situação é grave. O Prefeito de 
Andradas, Wilky Veronessi , esse forte e corajoso homem, está lutando 
para que as obras sejam realmente executadas. O DNER está 
sabendo dos riscos. Acidentes já aconteceram lá. Damos o nosso 
apoio ao Wilky e ao Presidente da Câmara daquela cidade, o 
companheiro do PT Robilson. 

Queremos agradecer ao colega Deputado Alencar da Silveira Júnior 
por fazer esse registro. Ele reconhece, de alguma forma, o trabalho 
desenvolvido pelo PT na Prefeitura de Andradas. O Deputado Alencar 
da Silveira Júnior é um Deputado presente no interior, que conhece os 
problemas como nós. Está atento e mostra-nos um grande senso de 
justiça, o que é importante. Estaremos aliados à comunidade de 
Andradas nessa denúncia de inoperância do DNER. Muito obrigado. 

2 a Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a hora 
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, 
com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião as indicações dos nomes dos Profs. Diva Chaves 
Sarmento, Antônio Valadão Cardoso, !rene de Melo Pinheiro, Gilson 
Soares, salvo a da Profa. Magda Mara Assis , em virtude da sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem 
como os vetos às Proposições de Lei n°s 15.157 e 15.200 e os 
Projetos de Lei n°s 1.458, 1.591 e 1.688/2001 e 2.009/2002, 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 15.152. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Sávio 
Souza Cruz; suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputada Maria Olívia; 
pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -
Deputado Bené Guedes; pelo PPB: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; suplente - Deputado Pinduca Ferreira; pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Ângelo; suplente- Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.231 . Pelo 
BPDP: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente- Deputado José 
Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputada Elbe Brandão; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; 
suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil 
Pereira; suplente - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial 

para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 
15.246. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente -
Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PL: efetivo - Deputado Marco Régis; 
suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Hely Tarqüínio; suplente- Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo 
- Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Bilac Pinto; 
pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.251 . 
Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado 
José Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos 
Andrada; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: efetivo -
Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PPB: 
efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Pinduca 
Ferreira; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente 
- Deputado Rogério Correia. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde - aprovação, na 86a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 
133/1999, do Deputado Ambrósio Pinto; e dos Requerimentos nos 
3.443/2002, do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros, e 
3.449/2002, da Deputada Elaine Matozinhos; e de Educação -
aprovação, na 92a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n.0 S 
2.107/2002, do Deputado Paulo Piau, 2 .191/2002, do Deputado Marco 
Régis, 2.199/2002, do Deputado João Batista de Oliveira, e 
2.231 /2002, do Deputado Antônio Júlio, e do Requerimento no 
3.448/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho (Ciente. Publique-se.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI dos Cartórios solicitando a 

prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 60 dias. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
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Requerimento da CPI dos Cartórios solicitando a suspensão dos 

seus trabalhos por até 60 dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase. a 

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 

1.026/2000, da Deputada Maria Olívia. que institui o pólo de 
desenvolvimento do setor da indústria e comércio do vestuário em 
malharia e retilínea, tricô e crochê e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. As Comissões de Turismo e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas 
nos 1 a 4, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 4. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei n° 1 .026/2000 com as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.306/2000, do 
Deputado Márcio Cunha, que prevê a realização da Semana de 
Conservação Escolar no calendário da Secretaria da Educação e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 . que 
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica. portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
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1. À Comissão de Educação. 

Declaração de Voto 
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O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, quero agradecer aos 
ilustres Deputados que votaram favoravelmente a esse projeto de lei. 
Ocupei a tribuna, mas, na oportunidade, V. Exa. não estava presidindo 
a reunião. Então, quero fazer um agradecimento à Mesa da Casa, por 
ter colocado na pauta esse projeto, e também quero fazer um apelo, 
pois existem inúmeros outros projetos de nossa autoria que estão 
prontos para vir a Plenário. 

Quero aproveitar ainda este momento, Sr. Presidente, para falar 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.200, que, na manhã de 
hoje, foi derrubado, em turno único. Até por uma questão de cultura da 
Casa, como me explicou minha assessoria, o autor do projeto vetado 
pelo Governador não comparece. Mas, na verdade, semelhantemente 
ao que disse a Deputada Maria José Haueisen, gostaria de registrar 
que também não concordo com o fato de esta Casa ter aprovado uma 
emenda que nem sequer foi discutida por nós. Estranhou-me, aliás, a 
velocidade com que esse veto veio para esta Casa. 

Juntamente com a Deputada Maria José e outros Deputados, 
estaremos apresentando uma ADIN contra a aprovação dessa 
emenda ao projeto. É um absurdo esta Casa ter derrubado esse veto. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.562/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que proíbe a discriminação 
aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de 
Direitos Humanos opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 
4, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S 1 a 4 . 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei n° 1 .562/2001 com as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de 
Direitos Humanos. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1. 717/2001 , do 
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Deputado lvair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.762/2001 , do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a incorporar a 
Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA - à Cia. de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI - MG. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1 , que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para 
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.762/2001 na sua forma 
original. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 2.057/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Virginópolis o imóvel que menciona. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas n°s 1 e 2. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei no 2.057/2002 com as Emendas n°s 1 e 2 . À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.060/2002, do 

Deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a política estadual de 
arquivos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 
2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2 . 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei n° 2.060/2002 com as Emendas n°s 1 e 2 . À Comissão de 
Educação. 

38 Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 28 Fase da 

Ordem do Dia, a Presidência passa à 38 Parte da reunião, destinada a 
comunicações e a oradores inscritos. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Wanderley Ávila (4) - falecimento da Sra. Maria Novais, ocorrido no 
dia 12/8/2002, em Montes Claros, falecimento do Sr. Geraldo Alves 
Ferreira, ex-Prefeito de Couto de Magalhães de Minas, ocorrido no dia 
11 /8/2002, nesta Capital, falecimento do Sr. Jupiaçara Geraldo Pires, 
ocorrido no dia 8/8/2002, em Diamantina, e falecimento do Sr. 
Amadeu Weltondos Santos, ocorrido em 7/8/2002, em Pirapora; e 
Eduardo Brandão - falecimento do Sr. Vicente Pereira de Paula, 
ocorrido em 1°/7/2002, em Ribeirão das Neves (- Ciente. Oficie-se.). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

ocupamos a tribuna para comunicar e denunciar. Queremos 
comunicar os requerimentos que apresentamos nesta tarde e que, em 
razão da gravidade, esta Casa deve, imediatamente, acolher e tomar 
as providências.(- Lê:) 

"O Deputado que este subscreve, na forma regimental , solicita seja 
convocado o Secretário de Estado da Fazenda e convidado o 
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Presidente do Banco ltaú S.A., para informar a esta Comissão a 
respeito da renovação antecipada do contrato de prestação de 
serviços bancários celebrado entre o Estado e essa instituição 
financeira". 

O segundo requerimento:(- Lê:) 
''Em razão da gravidade, o Deputado que este subscreve solicita, na 

forma regimental , seja constituída uma comissão especial para apurar 
possíveis irregularidades, denunciadas pela imprensa mineira, a 
respeito da renovação antecipada do contrato de prestação de 
serviços bancários, celebrado entre o Estado e o Banco ltaú S.A". 

O Estado, ao privatizar o BEMGE, assinou contrato com o Banco 
ltaú , que comprou o BEMGE, para, durante 5 anos, todas as contas 
do Estado, inclusive da Assembléia Legislativa - e neste caso o 
Presidente desta Casa precisa se posicionar - serem feitas através do 
Banco ltaú. Esse contrato, pasmem. vencerá no ano que vêm. 

O que fez esse Governo. que apenas tem aparência de 
honestidade? O Dr. Itamar Franco prorrogou até 201 O o contrato com 
o Banco ltaú, sem licitação. Imaginem o volume de recursos e o jogo 
de interesses por trás disso. 

Imaginem que todo o recurso do Estado, dos Poderes Legislativo, 
Executivo Judiciário, dos outros órgãos como o Ministério Público e 
Tribunal de Contas passa pelo Banco ltaú, e o contrato ainda está em 
vigência. Esse Governo termina no final deste ano. Não há nenhuma 
lógica nessa renovação, a não ser uma lógica de interesses escusos. 

O Poder Legislativo não pode calar-se com relação a isso, terá de 
investigar. Já fizemos um comunicado ao Ministério Público, já 
apresentamos requerimento solicitando informações, mas achamos 
que a gravidade ainda é maior. Há uma suspeita de que 
R$80.000.000,00 perderam-se no meio das negociações. Há apenas 
suspeitas, mas o jogo está muito claro. Estamos em 2002. Por que 
renovar antes do término do contrato? Por que prorrogar até 201 O? E 
por que fazer isso sem o processo licitatórlo, que daria ganhos 
extraordinários para o Estado de Minas Gerais? O Governo Itamar 
Franco vai ter de se explicar, ou ficará com essa marca para o resto 
de sua vida. Mas nós, como Poder fiscalizador, como um Poder 
responsável por representar o povo e fiscalizar os órgãos da 
administração, não nos podemos calar. Por isso, Sr. Presidente e Srs. 



Deputados, gostaria de ler a íntegra da matéria, ou pelo menos 
parte dela. (-Lê:) 

5 D 

"O Governo do Estado de Minas Gerais renovou , no último dia 13 de 
julho, o contrato que tem com o Banco ltaú. A renovação foi 
antecipada em um ano e dois meses". É estranho. Um contrato de 
cinco anos, que um ano e dois meses antes é renovado. Isso é ilegal, 
no mínimo, além de imoral, é claro. "A renovação foi antecipada em 
um ano e dois meses e frustrou o setor de Bancos, que esperava a 
realização de licitação para a escolha da instituição que irá prestar 
serviços ao Governo. O valor do contrato é de R$5.000.000,00 anuais 
e vai vigorar até 201 O. A Secretaria da Fazenda e o ltaú não quiseram 
pronunciar-se sobre o assunto." Claro, é melhor calar-se diante da 
vergonhosa negociata. "Em 1998, quando o BEMGE foi comprado 
pelo ltaú, foi incluída nos termos da privatização uma cláusula que 
previa que teria de ficar cinco anos. Uma fonte que acompanha as 
negociações financeiras do Estado acredita que a renovação 
antecipada do contrato está relacionada com a liberação dos recursos 
do fundo de contingência do ltaú, que também está prevista para o 
próximo ano e que pode ser antecipada. Na época da privatização, foi 
criado um fundo para o pagamento de eventuais passivos trabalhistas 
e a previsão era de que, em cinco anos, esses recursos - estimados 
em R$230.000.000,00 - fossem devolvidos aos cofres do Estado. O 
Governo Federal está intermediando um entendimento com o ltaú e, 
nos próximos dias, pode ser anunciado o depósito dessa verba nas 
contas do Governo de Minas. A liberação está sendo feita por 
intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES". 
Aqui fala-se do que estamos propondo fazer. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento em que o Brasil 
caminha para a prática da ética, da moralidade, o Governo Itamar 
Franco nunca quis ser transparente, tanto que o SIAFI-cidadão obriga 
o Governo do Estado a dar transparência aos seus atos. Mas esse 
Governo descumpriu - não sei o que ele quis esconder. Porém, é 
dever nosso exigir, e não vamos calar-nos até que o Secretário da 
Fazenda, que está sendo convocado a vir a esta Casa, possa prestar 
os esclarecimentos necessários; que o Presidente do Banco ltaú 
venha a público dar transparência a esse negócio que foi feito e que o 
Governo do Estado explique por que está antecipando em um ano e 
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dois meses a renovação de um contrato e sem um processo de 
licitação. Quem está ganhando e quem está perdendo com isso? 
Quem está perdendo é o povo mineiro, porque alguém vai ganhar. O 
Banco vai ganhar, mas alguém deve ganhar com eles. Não sei se 
apenas amizade ou se outros interesses estão sendo atendidos. Não 
queremos que pairem dúvidas. Queremos que esse negócio seja feito 
por um processo de licitação. Continuaremos insistindo para que o 
Ministério Público investigue esse contrato, investigue essa 
negociação. O Poder Legislativo não pode, neste momento, calar-se, 
porque ficará mal um órgão do Poder Executivo, o Ministério Público, 
tomar providências e este Poder não fazer nada. Por isso, pedimos 
que V. Exa., como Presidente do Poder Legislativo, não endosse esse 
contrato, porque o Poder não está obrigado a isso além dos cinco 
anos. Se o Poder Executivo quiser fazer, que faça, mas que explique 
para a sociedade que negociata foi essa. Queremos estar vigilantes 
para que o interesse público seja defendido. Não vamos aceitar que o 
Poder Legislativo se cale diante dessa situação. Pedimos a aprovação 
do requerimento para convocação imediata do Secretário da Fazenda 
e convite ao Presidente do ltaú, para se explicarem publicamente; e 
que seja constituída uma comissão especial ou que, no pior das 
hipóteses, que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
seja instada a buscar essas informações e dar esses esclarecimentos 
para a sociedade. Era o que tínhamos a falar, na certeza de que o 
Poder Legislativo estará atento e deverá agir. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Não havendo outros 
oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de 
segunda-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 255a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/8/2002 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e lrani Barbosa 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Votação de pareceres: Indicações feitas pelo Sr. Governador dos 
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nomes dos Profs. Diva Chaves Sarmento, Antônio Valadão 
Cardoso, lrene de Melo Pinheiro e Gilson Soares para comporem o 
Conselho de Educação, salvo o nome da Profa. Magda Mara Assis; 
chamada de votação secreta; aprovação - 2a Fase: Suspensão e 
reabertura da reunião- Encerramento. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes-
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira- João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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. 

18 Parte 
Ata 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 1 O 

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. 

Votação de Pareceres 

516 

O Sr. Presidente - Indicações. feitas pelo Governador do Estado, 
dos nomes dos Profs. Antônio Valadão Cardoso, Diva Chaves 
Sarmento, Gilson Soares, lrene de Melo Pinheiro e Magda Mara 
Assis , para comporem o Conselho Estadual de Educação. A 
Presidência informa ao Plenário que a indicação da Profa. Magda não 
será apreciada, uma vez que não compareceu à argüição pública. A 
Comissão Especial opina pela aprovação dos nomes. Em votação, as 
indicações, salvo a da Pro~. Magda. A Presidência submeterá a 
matéria a votação pelo processo secreto, nos termos do art . 261 , 
inciso I, c/c os arts. 253 e 263, inciso 11 , do Regimento Interno. Antes, 
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem aprovar as 
indicações deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-las deverão 
votar "não". A votação dar-se-á por maioria simples. A Presidência 
convida os Deputados Rêmolo Aloise e José Henrique para atuarem 
como escrutinadores. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à 
chamada dos Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres-

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade- Antônio Genaro - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente (Deputado lrani Barbosa) - A Presidência 
recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna para 
a verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de 
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votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Votaram 41 Deputados; 

foram encontradas 41 sobrecartas. Os números conferem. A 
Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votou "não" 1 

Deputado. Estão aprovadas as indicações dos Profs. Diva Chaves 
Sarmento, Antônio Valadão Cardoso, lrene de Melo Pinheiro e Gílson 
Soares, para integrarem o Conselho Estadual de Educação. Oficie-se 
ao Governador do Estado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 1 O 

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. 

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 a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 14, às 9horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 
20horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
reunião ordinária na mesma data, às 14horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às nove horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, 
Márcio Cunha, Pastor George e Agostinho Patrús (substituindo este 
este ao Deputado Ambrósio Pinto, por indicação do PTB). Havendo 
número regimental , a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara 
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aberta a reunião e , em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Agostinho Patrús. dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater com convidados as questões ligadas ao funcionamento dos 
aeroportos da Pampulha e de Confins e apreciar matéria constante na 
pauta. A Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, 
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n° 
2.105/2002, em turno único (Deputado Pastor George). Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação com a 
Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado Pastor George, no 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 2 .104/2002 (relator: Deputado Ambrósio Pinto). 
Na ausência do relator, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Agostinho Patrús, para que se proceda à elaboração de 
nova redação do parecer. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Márcio Cunha em que solícita a a realização de audiência 
pública no Município de Funilândia, a fim de promover debate acerca 
da potencialidade turística da região. A Presidência destina essa parte 
da reunião a ouvir os convidados quanto a questões ligadas ao 
funcionamento dos aeroportos da Pampulha e de Confins. Registra-se 
a presença dos Srs. Mário Jorge Fernades de Oliveira, 
Superintendente Administrativo do Aeroporto da Pampulha, e Ricardo 
José Rosa Rodrigues, Superintendente Administrativo do aeroporto de 
Confins, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra aos Deputados Pastor George e 
Márcio Cunha, autores dos requerimentos que deram origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 



Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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Às treze horas do dia dezenove de junho de dois mil e dois, 
comparecem no Salão de Convenções do Hotel Nacional lnn em 
Poços de Caldas os Deputados Maria Olívia e Pastor George, 
membros da supracitada Comissão. A Presidente Maria Olívia, 
informa que a reunião se destina a promover dabate sobre a política 
de desenvolvimento do ecoturismo regional e do turismo sustentável. 
A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados 
que discorrerão sobre o tema acima mencionado. Registra-se a 
presença dos seguintes convidados: Srs. Hélio Rabelo, representando 
o Secretário de Estado de Turismo; Cláudio Loureiro, Secretário 
Municpal de Turismo; Divino Pereira, Secretário Municipal de 
Governo, representando o Prefeito Municipal de Poços de Caldas; 
Sidney Boccia, Promotor de Justiça de Meio Ambiente; João Ferrão, 
Presidente da ADISMIG ; Sebastião Carlos Ribeiro , representando a 
Guarda Verde Municipal; Sra. Maria de Fátima Reis, representando o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira; Francisco Paula Pereira, 
representando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva; Sr. Mateus Jerônimo 
Guidi , Prefeito Municipal de Botelho, os quais 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. Logo após, a Presidente passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
do parlamentar, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Ambrósio Pinto. 

ATA DA 858 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de julho de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano 
Canêdo, José Braga, Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de Oliveira e 
Deputada Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado 
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Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente procede à leitura da 
correspondência e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 
133/99 (re lator: Deputado Carlos Pimenta), em turno único; Projeto de 
Lei no 1.434/2002 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), no 2° 
turno. A seguir, a Presidência submete a discussão e votação os 
pareceres de redação final dos Projetos de Lei n°s 1.339/2000, 
1.659/2001 e 2.065/2002, os quais são aprovados. Com a chegada do 
Deputado Cristiano Canêdo, assume ele a Presidência e informa que 
a reunião se destina a debater a não-aprovação da prestação de 
contas da Secretaria de Estado da Saúde - SES - pelo Conselho 
Estadual de Saúde, referente a 2001. Registra-se a presença dos Srs. 
Luís Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da SES; Maria 
Auxiliadora Sales Gonçalves, Superintendente de Planejamento e 
Coordenação da SES; Vânia Maria de Souza Melo Cunha, 
Superintendente de Finanças da SES; Flávio Riani, Secretário Adjunto 
da Secretaria de Estado da Fazenda; Miriam Araújo Tibúrcio, 
Presidente do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde -
COSEMS -; Roberta Maria Elaine de Carvalho, Secretária da 
Comissão de lntergestores Bipartite - CIB-MG; Eni Carajás Filho - 1 o_ 
Secretário da Mesa Diretora e Coordenador da Câmara Técnica de 
Orçamento e Finanças, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Maria José 
Haueisen para suas considerações iniciais, a qual justifica a ausência 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, informando que ele comparecerá no decorrer da 
reunião. Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados, 
pela ordem acima mencionada, para que façam suas exposições. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Antônio Carlos Pereira, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, representando o Prefeito 
de Santa Luzia; Adir Mendonça de Araújo , Secretário Municipal de 
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Saúde de Carangola; José Maria de Carvalho, Secretário Municipal 
de Saúde de Taparuba; e Luiz Felipe Caran Guimarães, Secretário 
Executivo do COSEMS. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão. Ao chegar o Deputado Adelmo Carneiro Leão, retomam-se 
os debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 13 de agosto de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente- Carlos Pimenta- Rogério Correia. 
ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e 

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista 
de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e Márcio Cunha 
(substituindo este ao Deputado Chico Rafael , por indicação da 
Liderança do PMDB). 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 Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e registra o recebimento de 
ofício do Presidente da RURALMINAS encaminhando rol de 
processos de terrenos rurais a serem escriturados 
administrativamente pela entidade e ofício do Presidente do Núcelo 
Regional de Manhumirim da SMEA dispondo sobre a aquisição de 
café de qualidade para a merenda escolar. O Presidente informa que, 
no dia 27/6/2002, designou o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
para relatar os Projetos de Lei n°s 2.207 e 2.209/2002. Passa-se à 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Presidente, na condição de relator do Projeto de Lei n° 1.585/2001 , 
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando que a matéria 
seja baixada em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, para 
que se informe o impacto financeiro e orçamentário das medidas 



contidas na proposição. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .97 4/2002 
na forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado João Batista de 
Oliveira). 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, 14 de agosto de 2002. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Chico Rafael. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI No 15.196 
Às dez horas do dia sete de agosto de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Mauro Lobo 
e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo , por 
indicação da Liderança do PT) . Havendo número regimental , o 
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião 
e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião 
desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado Eduardo Brandão para 
atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, verifica-se a 
eleição dos Deputados Eduardo Brandão e Marcelo Gonçalves para 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Em seguida, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara eleito Presidente 
o Deputado Eduardo Brandão e lhe dá posse. Logo após, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, dá posse ao Vice-Presidente 
eleito, Deputado Marcelo Gonçalves, agradece a confiança nele 
depositada e designa como relator da matéria o Deputado Durval 
Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente- Durval Ângelo- João Leite. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA SAMARCO 
Às quinze horas do dia quatorze de agosto de dois mil e dois, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, 
lrani Barbosa e Alencar da Silveira Junior, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", 
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e informa que não há 
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A seguir, 
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, a designar o relator da matéria e a programar os trabalhos 
da Comissão. O Presidente determina a distribuição das cédulas de 
votação aos Deputados e convida o Deputado lrani Barbosa para 
atuar como escrutinador. Apurada a votação, a Presidência proclama 
eleitos para Presidente o Deputado João Paulo e para Vice-Presidente 
o Deputado Alencar da Silveira Junior, com três votos cada um. Em 
seguida, o Presidente "ad hoc" declara empossado o Vice-Presidente 
eleito e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente 
empossa o Presidente, passando-lhe a direção dos trabalhos. Em 
seguida, o Presidente eleito designa como relator o Deputado lrani 
Barbosa. Acatando sugestões da Presidência, os membros decidem 
que as reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-
feiras , às quinze horas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada 
às 15h09min na mesma data, com a finalidade de apreciar 
requerimentos de interesse da Comissão, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
João Paulo , Presidente- Alencar da Silveira Júnior - lrani Barbosa. 

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

2.192/2002 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Jesus e as 
Crianças, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o examinou, preliminarmente, exarando parecer por sua 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 
Vem a matéria agora a esta Comissão para exame de mérito, com 
base no art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Jesus e as Crianças é uma entidade civil com 

natureza filantrópica que objetiva amparar a infância, por meio de 
abrigo, alimentação, educação, assistência médica e odontológica, 
sem obter nenhum retorno lucrativo. 

Verificando a documentação que instrui o processo em curso, 
depreende-se que sua diretoria e conselho administrativo, desde o 
IniCIO das atividades, não percebem nenhuma remuneração, 
gratificação, bonificação nem vantagens. 

Ela é mantida sob os auspícios de donativos, subvenções de órgãos 
do governo, auxílios, arrecadação eventual de fundos e da 
contribuição de sócios cooperadores. Em caso de dissolução, todo o 
patrimônio da entidade reverterá em favor de instituição de caridade 
designada pela assembléia geral, legalmente constituída e registrada 
no Conselho Nacional de Serviço Social. 

Em vista disso, consideramos a citada Creche perfeitamente 
habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 2.192/2002 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2002. 
Edson Rezende, relator. 
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Eduardo de Oliveira - Palavras do Prof. Edson Antônio Vellano -
Entrega de placa - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Marco Régis - Sebastião Costa. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 20h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões 
anteriores. 

Atas 
- O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2°-Secretário "ad hoc", 

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

Composição da Mesa 
O locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à 

mesa os Exmos. Srs. Prof. Edson Antônio Vellano, Magnífico Reitor 
da UNIFENAS; Deputado Federal Carlos Mosconi; João Marques de 
Vasconcellos, ex-Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; Marília 
Sidney de Souza, Pró-Reitera da UEMG, representando o Magnífico 
Reitor, Prof. José Antônio dos Reis: Fuad Hadad, Hudson Bianchini e 
Juracy Gomes Carneiro, Gestores da UNIFENAS; Mário Augusto da 
Silveira, Secretário-Geral da Câmara Municipal de Alfenas; e o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
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O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. 

Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro; Deputado Federal 
Rafael Guerra; Sinval Caputo, Prefeito Municipal de Careaçu; Pe. 
Valdemílson Gustavo, da Paróquia de São Pedro, Alfenas; Jair 
Agostini, Secretário Municipal de Alfenas; João Agostini Neto, 
Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado. da Faculdade 
de Ciências Médicas de Minas Gerais; Custódio Dias de Oliveira, 
Grão-Mestre da Loja Maçônica Grande Oriente do Estado de Minas 
Gerais; Conceição Elias, Secretária Municipal da Educação e 
Presidente da APAE de Alfenas; e Cássio Eduardo Rosa Resende. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade 

José do Rosário Vellano - UNIFENAS -, pelo transcurso de seus 30 
anos de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Magnífico Reitor Édson Antônio Vellano e Exmos. Srs. Deputado 

Federal Carlos Mosconi e João Marques de Vasconcellos; Pró-Reitera 
Marília Sidney de Souza. Fuad Hadad, Hudson Bianchini, Juracy 
Gomes Carneiro, Secretário-Geral Mário Augusto da Silveira e 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. 

Esta Presidência tem a grande satisfação de dar início à reunião 
especial em homenagem à Universidade de Alfenas - UNIFENAS -
pelo transcurso de seus 30 anos de fundação, iniciativa do nobre 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. 

A voz da Assembléia Legislativa vem unir-se à do povo de nosso 
Estado nesta comemoração, que não é só da população sul-mineira, 
mas de todas as outras cidades onde está presente essa instituição, 
como Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis, Poços de Caldas, São 
Sebastião do Paraíso e Varginha, que vêm formando profissionais 
qualificados e conscientes de seu papel social. 

É filosofia da Universidade de Alfenas a integração do mundo 
acadêmico com a comunidade, compartilhando saber e prática em 
prol do bem comum. 

Os 30 anos de serviços à sociedade mineira, que comemoramos 
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neste momento, inserem-se no percurso histórico da própria 
instituição universitária, propagadora dos valores humanistas há 
quase um milênio. 

Surgindo no século XI , já procuravam as primeiras faculdades 
divulgar os conhecimentos cultivados nos mosteiros. tendendo. com o 
passar do tempo, a desvincular-se do clero e praticar o ensino laico. O 
século XIII assiste à inauguração de dois importantes baluartes da 
cultura européia, que proporcionaram à nascente burguesia uma 
preparação indispensável ao desempenho de suas funções. Coimbra 
tem sua universidade fundada em 1290, e Paris ganha a legendária 
Sorbonne em 1298. 

Transferida de Lisboa para Coimbra, cidade que lhe dá o nome, a 
universidade portuguesa ganha autonomia e brilhantismo nos estudos 
filosóficos e teológicos. Uma reforma profunda, no século XVIII , traz 
às suas aulas as idéias do Iluminismo. Essas idéias marcaram seus 
alunos brasileiros, que transportaram para o Brasil o ideal da 
liberdade, tão bem representado pelos inconfidentes de Vila Rica e 
seu sonho de uma república instalada a partir das Minas Gerais, e 
pela frustrada criação de nossa primeira universidade. 

Na celebração dos 800 anos da Sorbonne, os Ministros da 
Educação da França, da Itália, do Reino Unido e da Alemanha 
elaboraram um documento conjunto, em que afirmaram que a Europa 
que hoje se constrói não é somente a do Euro, dos bancos e da 
economia, mas, sobretudo, uma Europa do saber, com dimensões 
intelectuais, culturais, sociais e técnicas. Salientaram a necessidade 
da educação e da formação como uma obrigação evidente ao longo 
de toda a vida, promovendo a mobilidade e a cooperação, por meio de 
programas pluridisciplinares, que utilizam as novas tecnologias da 
informação. 

O Brasil , sabemos bem, acolheu tardiamente o ensino superior, e as 
nossas universidades datam da República, que incorporou as 
primeiras escolas surgidas no Império, entre as quais a Escola de 
Farmácia, em 1839, e a Escola de Minas. em 1875, ambas em Ouro 
Preto. A Faculdade de Direito, que ali surgiu em 1892, com o objetivo 
de formar os bacharéis necessários à administração do Estado, 
transfere-se para Belo Horizonte, em 1898, praticamente ao mesmo 
tempo que a mudança da Capital , e constitui o primeiro braço da 
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Universidade de Minas Gerais, a atual Universidade Federal , criada 
em 1927. 

O País ainda se ressente de uma formação universitária ampla e 
que atenda à demanda de sua juventude. Ainda temos uma 
porcentagem pequena de jovens universitários, mesmo em relação 
aos outros países do continente, como a Argentina e o Chile. 

Dentro desse movimento mundial de valorização social do saber, 
surgiu a UNIFENAS, que teve seus primeiros cursos autorizados no 
dia 22/5/72. Essa Universidade, criada em 1988, sob a orientação do 
Reitor Edson Antônio Vellano, tem-se transformado em um pólo de 
cultura humanística, tecnológica e de prestação de serviços. Para o 
desenvolvimento de suas atividades, dispõe de vários laboratórios e 
dos importantes hospitais universitário e veterinário. Demonstrando 
comungar das preocupações manifestadas pelas autoridades 
européias que propõem uma educação integrada e diversificada, 
mantém a reitoria da UNIFENAS convênios com inúmeras instituições 
de ensino, pesquisa e extensão em todo o País. 

Totalmente informatizada, mostra a integração de seu complexo 
físico e tecnológico em suas diversas sedes. Como coroamento de 
suas atividades, merece ser destacado seu alentado investimento 
cultural. Bibliotecas, orquestra, teatro, rádio e televisão, salões de 
artes plásticas, além de publicações científicas, democratizam o 
acesso da comunidade à cultura e contribuem para o desenvolvimento 
e a profissionalização de talentos. 

Reitor Edson Vellano, juntamente com toda a comunidade da 
Universidade de Alfenas - alunos, professores, funcionários -, receba 
os cumprimentos desta Casa. 

Que esses 30 anos frutifiquem através dos tempos, trazendo aos 
brasileiros e mineiros a oportunidade de uma educação permanente, 
democrática e de qualidade. Longa e profícua vida à UNIFENAS: são 
os votos desta Assembléia Legislativa. Nosso muito obrigado! 

Palavras do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
Exmos. Srs. Deputado Aílton Vilela, magnífico Reitor Edson Antônio 

Vellano; Deputado Federal Carlos Mosconi, João Marques de 
Vasconcellos, Pró-Reitera Marília Sidney de Souza, Fuad Hadad, Dr. 
Hudson Bianchini , Dr. Juracy Gomes Carneiro, Secretário-Geral Mário 
Augusto da Silveira, senhores e senhoras, o escritor alemão Goethe, 
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num de seus muitos momentos de genialidade, fez a seus 
contemporâneos a seguinte exortação, que nos permitimos aqui citar: 
"Tudo quanto puderes fazer, ou creias poder, começa! Essa ousadia 
tem gênio, poder e magia!". Pois, senhoras e senhores, de nossa 
parte estamos convencidos de que tal pensamento se coaduna com 
perfeição à obra do Prof. Edson Antônio Vellano. artífice maior e atual 
Reitor de nossa homenageada de hoje - a UNIFENAS - ora 
completando 30 anos de fundação. 

Com efeito, ao propormos à Casa a presente homenagem - e nossa 
proposição recebeu o apoio unânime dos colegas parlamentares -, 
tínhamos em vista homenagear tanto a criatura - a UNIFENAS -
quanto o criador, o caro Prof. Vellano, que aprendemos a admirar e 
respeitar. É que ele ousou ao fundar a instituição e vem provando, nas 
três últimas décadas, que sua ousadia é fruto de genialidade exercida 
de forma quase mágica. 

De outra maneira não se explica como, tantos anos atrás, surgiu na 
cidade de Alfenas a atual Universidade José do Rosário Vellano: a 
despeito das cassandras que afirmavam ser o empreendimento 
inviável e apesar dos obstáculos materiais que à primeira vista 
condenavam a iniciativa ao insucesso, a obra seguiu seu curso e hoje, 
trintenária, mostra abrangência e vigor muito próprios das grandes 
realizações. 

Foi exatamente em 22/5/72 que se implantaram as Faculdades 
Integradas da Região de Alfenas. O projeto vinha atender à 
preocupação do fundador, advogado brilhante, que havia assumido a 
causa de trabalhar pelo desenvolvimento regional. A isso somava-se 
seu currículo de Bacharel em Letras, professor idealista e empresário 
de grande tirocínio, que identificava na educação um fator essencial 
ao progresso socioeconômico e à competitividade mercadológica. 
Raciocinava o Prof. Edson Vellano - e a história deu-lhe razão - que a 
produtividade no trabalho está associada diretamente à qualificação 
do trabalhador. 

Em harmonia com essa filosofia , foi adiante com o esforço que viria 
a materializar-se na atual UNIFENAS, reconhecida como universidade 
no ano de 1988, pelo Ministério da Educação. Atualmente, nossa 
homenageada mantém sete "campi", localizados nas cidades de 
Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis, Poços de Caldas, 
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São Sebastião do Paraíso e Varginha. Oferece. em seu currículo, 
cursos de graduação em Medicina, Odontologia, Enfermagem. 
Farmácia - com habilitações nas áreas industrial, de análises clínicas 
e toxicológica -, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Prótese 
Odontológica, Radiologia, Agronomia, Medicina Veterinária. 
Zootecnia, Ciência da Computação, Engenharia Civil , Direito, 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Pedagogia, 
Sistemas de Informação Aplicados à Gestão Empresarial e à Gestão 
Financeira e Normal Superior. 

É um magnífico e diversificado leque de atividades caracterizadas 
pela excelência, como o evidenciam os bons resultados obtidos no 
"provão" do MEC: o curso de Engenharia Civil , por exemplo, mereceu 
o conceito "A", e o de Agronomia, o conceito "8 ", enquanto a 
Faculdade de Ciências Médicas classificou-se em 1 o lugar entre as 
instituições privadas do Estado. 

Não bastasse a qualidade do ensino, a UNIFENAS vem-se 
destacando também como grande prestadora de serviços à 
comunidade. Exemplo disso é o Hospital Alzira Vellano, da referida 
Faculdade de Ciências Médicas, posicionado em 1 o lugar no quesito 
satisfação dos usuários do SUS, acolhendo pacientes de 1 00 
municípios da região sul-mineira e registrando média mensal de 20 mil 
atendimentos. 

Dispondo de tecnologia de última geração, o moderno nosocômio 
recebeu, recentemente, autorização do Ministério da Saúde para 
realizar transplantes. Vale registrar que o Prof. Antônio Carlos Lopes, 
Presidente da Associação Brasileira de Clínica Médica, considera-o o 
melhor hospital de faculdade de medicina particular do País. 

Outro exemplo desse empenho comunitário é o Centro de Terapia 
Renal Substitutiva - Hemodiálise. que assiste pacientes de Alfenas e 
de outras 26 cidades conveniadas com a Diretoria Regional de Saúde. 
Merece igual registro o Centro de Reabilitação por Biofeedback, que 
atua em convênio com o Centro Médico da Universidade de Miami, 
viabilizando o tratamento de diversas formas de paralisia, decorrentes 
de lesões no sistema nervoso central. Da mesma forma, as clínicas de 
Odontologia Geral assistem gratuitamente centenas de crianças e 
adultos, tratando até de lesões labiopalatais e desenvolvendo 
campanhas comunitárias de prevenção. Já os cursos de Fisioterapia, 
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Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia oferecem programas de 
atendimento social, enquanto a Faculdade de Farmácia realiza 
campanhas preventivas de saúde, disponibilizando análises clínicas e 
medicamentos produzidos em laboratórios próprios. Projetos 
habitacionais são desenvolvidos pelas Faculdades de Arquitetura e 
Urbanismo e de Engenharia Civil , beneficiando Prefeituras e 
instituições filantrópicas de Alfenas e da região. A Faculdade de 
Direito mantém convênios com a Secretaria da Justiça, com o Tribunal 
de Justiça do Estado e com as municipalidades. oferecendo estágios 
para os alunos. 

Finalmente, em termos estatísticos, o universo da UNIFENAS 
também é impressionante: são 9 mil alunos, 2 mil professores e 
funcionários e 34 cursos de graduação. A palavra universo, aliás, vem 
nos lembrar que universidade origina-se do latim "universitas", que 
poderia significar pólo centralizador e irradiador do conhecimento 
humano - é o que faz a nossa homenageada, ao centralizar o saber e 
difundi-lo por todo o Estado. 

Há de se questionar o porquê de ter surgido, em uma cidade 
relativamente pequena, uma instituição absolutamente maior. A 
história nos mostra, entretanto, que a tradição acadêmica não foge 
dos pequenos centros: a Universidade de Perúgia, na Itália, uma das 
primeiras a surgir na Idade Média, instalou-se num pequeno burgo. 
Hoje ainda, instituições como Oxford, na Inglaterra, e Harvard, nos 
Estados Unidos, abrigam-se em cidades pequenas. É que o exercício 
do poder - em regra atraído pelas capitais e centros maiores - nem 
sempre acompanha a atividade acadêmica, a qual independe dele 
para florescer. 

Como mineiro, e particularmente como sul-mineiro, sinto-me 
especialmente orgulhoso com a UNIFENAS. Ela é , para não mais 
dizer, um exemplo do arrojo e da capacidade de realização que 
nossos coestaduanos do Sul de Minas sempre demonstraram. 
Tivemos o privilégio de acompanhar, "pari passu", o desenvolvimento 
dessa obra extraordinária, e esse privilégio ratifica-se quando, por 
iniciativa nossa, ela é homenageada por esta Assembléia Legislativa. 

Encerramos estas palavras manifestando nossa admiração à 
UNIFENAS; a seu Reitor, Prof. Edson Antônio Vellano; a seus ilustres 
professores; dedicados funcionários e alunos. A todos, nossos 
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calorosos parabéns pelos 30 anos da instituição, parabéns esses 
que estendemos a Alfenas. ao Sul de Minas e a todo o Estado. Muito 
obrigado pela presença dos senhores nesta Casa. 

Palavras do Prof. Edson Antônio Vellano 
Deputado Aílton Vilela; prezado amigo Deputado Federal Carlos 

Mosconi; Sr. João Marques de Vasconcellos, da nossa querida 
Muzambinho; Sra. Pró-Reitora da UEMG, Marflia Sidney de Souza, 
Fuad Hadad, Hudson Bianchini , Juracy Gomes Carneiro, Sérgio 
Murad, João Batista Magalhães, Sr. Mário Augusto da Silveira, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a quem devemos esta noite e 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; meus 
familiares. Larissa, Viviane e esposo, Fúlvio; minha esposa, Maria do 
Rosário, minha sogra, Geralda; Pe. Lázaro, meu Presidente de 
Conselho Distrital de Educação e caríssimo amigo; Prof. Volney 
Lobato, do Museu de História Natural da UFMG; Dr. Cássio Rosa 
Resende; Prof. Sérgio Vignoli. do "campus" de Belo Horizonte; Prof. 
Luís Cláudio Chaves, nosso particular amigo e filho do saudoso amigo 
Deputado Wilson Chaves; meus professores da UNIFENAS, 
convidados, conterrâneos, Dr. João Agostini Neto, Presidente da 
Fundação Lucas Machado e membro da primeira comissão nomeada 
pelo Governo para verificar as instalações da UNIFENAS e o curso de 
Medicina; meus amigos, uma geração passa, outra vem, mas a terra 
para sempre subsiste. O vento vai em direção ao sul, vai em direção 
ao norte, volteia e gira nas mesmas circunvoluções. Ensinam as 
palavras do filho de Jerusalém que mais vale o fim de uma coisa que 
seu começo. 

Nos 30 anos da UNIFENAS, surgiram vários rostos, nasceram várias 
imagens, tantas vidas tiveram seus rumos junto com a vida da 
UNIFENAS, tantas pessoas ao lado da UNIFENAS procuraram o 
perdido norte da felicidade. 

O vento girou para o norte e para o sul , para o oriente e para o 
ocidente, e essas gerações todas que por ali estiveram. nesses 30 
anos, souberam que nem suas mãos nem as da UNIFENAS não 
ficaram ociosas desde a manhã até a noite. Nesses 30 anos, essas 
gerações todas souberam, na UNIFENAS, que o sopro da vida 
possuía um caminho. Trintenária, a UNIFENAS encanta mais pelos 
seus dias futuros do que pela névoa cinzenta que vem do passado. 
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Aposta nas invisíveis montanhas do amanhã, porque a UNIFENAS 
sabe que ela está no seu começo. A Assembléia de Minas. a mais alta 
Casa de Minas Gerais, vem trazer nesta noite o reconhecimento do 
povo de nosso Estado de que a torrente de palavras não fez nascer 
resoluções insensatas, mas cedeu lugar ao labor debaixo do sol. 
Podem-se resumir assim esses 30 anos: labor debaixo do sol. batalha 
para os bravos. pão para os prudentes. Debaixo desse sol de 30 anos 
percorreu a UNIFENAS seu caminho e seu trajeto. Discreta - como é 
do gosto dos mineiros -, a UNIFENAS escuta com fervor o 
ensinamento do sábio filho de Jerusalém de que "para tudo há um 
tempo determinado". 

Agora, graças à iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
nosso vizinho da sempre querida cidade de Machado, a Universidade 
de Alfenas reconhece que agora é tempo de colher. e está colhendo o 
que plantou durante 30 anos. 

Sabe, também, que o mesmo livro ensina que "há tempo para 
procurar". E a UNIFENAS procura a continuação de seu nascimento. 

"Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, nas débeis 
cordas da lira, hei de fazê-la rainha." 

Mas, em relação à UNIFENAS, a ''minha terra" da obra de Casimira 
de Abreu, se não é possível repetir os que proclamam que "minha 
terra é minha língua", ou, então, como o espanhol Miguel de 
Unamuno, dizer que "el sangre de mi espírito es mi lengua", para a 
UNIFENAS, repito, "minha terra" deve ser o Estado de Minas Gerais. a 
fronteira de seus limites deve ser a boa gente mineira, a boa gente de 
Minas Gerais, que agora, nesta noite, acolhe a Universidade de 
Alfenas através de sua augusta Assembléia Legislativa. 

Trinta anos! Que forças misteriosas levaram José do Rosário 
Vellano, guarda-livros e boêmio de média cultura. a unir-se a Alzira 
Rodrigues Vellano. doméstica e sem letras. para deixarem a herança 
de uma universidade? Que forças misteriosas atuaram sabendo que 
eles não iriam entender por que não se fendia a roldana sobre a 
cisterna nos sobressaltos dos caminhos? Não sei , mas sinto! Eu sinto 
que nestes 30 anos forças misteriosas fizeram com que o modesto e 
pobre casal deixasse como lembrança ao País um canto radioso, uma 
voz matinal palpitando na bruma, uma lembrança e um canto que 
arrancasse de alguém o mais secreto espinho, e isso tudo se chama 
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UNIFENAS. 

Todos nós que, nestes 30 anos, transitamos no território da 
UNIFENAS como atores principais ou coadjuvantes, em razão da 
herança de José do Rosário Vellano e Alzira Rodrigues Vellano, 
fomos instrumentos Daquele que queria que o mundo visse e sentisse 
mais uma vez o veludo escondido na pele enrugada. 

Ouvimos, ao longo destas três décadas: "Mas a UNIFENAS veio 
daquele casal?". E a pergunta traduz a grandeza da UNIFENAS e o 
fato de que a existência dessa instituição é o que o poeta alemão 
chamava de "dom divino". 

Pelos campos, pelas montanhas, pelas cidades, vai seguindo a 
UNIFENAS rumo ao seu grande destino. De Alfenas alcança todo o 
Estado. Não podem ter vindo a conquista e o salto apenas do mérito 
dos atores principais e de seus coadjuvantes. Vieram bem de longe. 
Nas serras, nos planaltos, no burburinho das massas, a UNIFENAS 
veio também para dar o testemunho do que existia antes dela. 

Acima de todos nós, além de todos nós, chegarão outros 30 anos. 
Uma geração passa. outra vem, e a UNIFENAS gira nos mesmos 
circuitos de Minas Gerais. 

Entrega de Placa 
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Prof. Edson Antônio 

Vellano, Reitor da UNIFENAS, de placa alusiva a esta homenagem, 
com os seguintes dizeres: "Há 30 anos, a UNIFENAS constrói um 
ideal de universidade em que os conhecimentos humanísticos e 
tecnológicos se voltam para a prática do bem comum da sociedade. A 
homenagem do Poder Legislativo à Universidade José Rosário 
Vellano- UNIFENAS- pela sua história de contribuições para um novo 
século de grandes mudanças". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente- A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e , 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, bem como 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 do dia 
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Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia) : Questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.157; chamada de 
votação secreta; rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Parcial 
à Proposição de Lei no 15.200; encerramento da discussão; chamada 
de votação secreta; rejeição - Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei no 1.458/2001; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 1.591/2001 ; designação de relator; emissão de parecer pelo 
relator; encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 1 .688/2001 ; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
2.009/2002; aprovação - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús- Agostinho Silveira - Aílton Vilela- Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - 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 
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aberta a reumao. 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. 

18 Parte 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Eduardo Brandão- Sr. Presidente. Solicito a suspensão 

da reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presiente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Eduardo Brandão, vai suspender a reunião 
por 1 O minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

Proposição de Lei n° 15.157, que dispõe sobre a negociação de 
créditos de que trata a Lei no 13.439, de 30/12/99, e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A 
Presidência vai submetê-lo à votação por escrutínio secreto, nos 
termos do art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 263, inciso 11 , do 
Regimento Interno. Antes lembra aos Deputados que os 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. A Presidência convida, para atuarem como 
escrutinadores, os Deputados Eduardo Brandão e Rêmolo Aloise. 
Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos 
Deputados para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila}- (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley 

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende -
Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira- João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha- Márcio Kangussu-
Maria Olívia - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna para a verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados; foram encontradas na 

urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 44 

Deputados. Está rejeitado o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
15.157. À promulgação. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
15.200, que cria o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade 
Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas. A 
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o 
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto , 
nos termos do art. 261, X, c/c os arts. 222 e 263, 11 , do Regimento 
Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto registrarão "sim" e os que desejarem rejeitá-
lo votarão "não". A Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Eduardo Brandão e Rêmolo Aloise. Com 
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados 
para a votação secreta. 
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O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley 

Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Maria Olívia- Mauro Lobo- Pastor 
George- Pinduca Ferreira- Rêmolo Aloise- Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna para a verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados; foram encontradas na 

urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 41 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 15.200. À promulgação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .458/2001 , do 
Deputado João Leite, que dispõe sobre a notificação de infração de 
trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN-MG, por remessa postal. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Direitos 
Humanos. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.591 /2001 , do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão do imóvel que 
descreve ao Município de Guanhães. As Comissôes de Justiça e de 
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Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos 
termos do art. 145, § 2°, do Regimento Interno, a Presidência designa 
relator da matéria o Deputado lvair Nogueira. Com a palavra, o relator 
para emitir seu parecer. 

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, meu parecer é o 
seguinte: 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.591 /2001 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro. a proposição em tela tem por 

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Guanhães o imóvel que menciona. 

Esgotados os prazos regimentais sem que as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
emitissem seus pareceres, vem agora o projeto de lei a esse Plenário 
a fim se receber parecer para o 1 o turno, nos termos do art. 141 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata a proposição constituí-se de terreno urbano 

edificado que foi doado ao Estado pela próprio Município de Ganhães 
, em1914. 

Com o advento da Carta Magna de 1988, o País passou a adotar a 
política de descentralização dos serviços públicos, notadamente 
aqueles das áreas de ensino e de saúde. Daí se justifica a intenção do 
município de abrigar no referido imóvel gabinete odontológico e 
biblioteca pública. 

Para que se possa realizar a pretendida alienação do imóvel, é 
necessano que esta Casa Legislativa conceda autorização, 
considerada essa uma medida de controle "a priori" de ato do Poder 
Executivo, de acordo com preceitos constitucionais e administrativos 
que versam sobre a matéria. 

Note-se que o art . 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei Federal no 
8.666, de 21 /7/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI , da 
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da 
administração pública e dá outras providências, além do art. 16 da Lei 
no 9.444, de 25/11 /87, que dispõe sobre as licitações e os contratos 
das administrações centralizada e autárquica do Estado, exigem como 
requisito para se conferir a autorização legislativa o atendimento ao 
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interesse público. No caso, tal exigência está plenamente atendida, 
conforme já enunciamos. 

No tocante ao exame da repercussões financeiras ou orçamentárias 
que possam advir da aprovação do projeto de lei em tela, temos a 
informar que elas são inexistentes, visto que a transferência de 
domínio do imóvel se fará sem ônus financeiros para quaisquer das 
partes envolvidas no negócio. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 1.591/2001 na forma proposta. 
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2002. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.688/2001 , do 
Deputado Luiz Menezes, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria de 
Saúde da Mulher de Minas Gerais e o cargo de Ouvidor de Saúde da 
Mulher de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1 .688/2001 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 2.009/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Cataguases o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

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

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

ATA DA 115a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Elbe Brandão, João Leite e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Elbe 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 discutir e votar proposições da 
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios do Sr. Custódio Dias de Oliveira, Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" de 4/7/2002; 
do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior da 
PMMG, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
3.166/2002 e 2.883/2001 , publicados no "Diário do Legislativo" de 
6/7/2002 e 27/7/2002, respectivamente; do Sr. Geraldo Luiz Moreira 
Guedes, 1°-Secretário do Conselho Regional de Medicina, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 3.170/2002, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 20/7/2002; da Sra. Lanuza Carmona da 
Silva, Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 3 .243/2002, publicado no 
"Diário do Legislativo" de 27/7/2002; dos Srs. José Antônio de Moraes, 
Secretário Adjunto da Segurança Pública, prestando informações 
relativas aos Requerimentos n°s 3.291 e 3.435/2002, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 2717 12002; Wanderley Salgado de Paiva, 
Juiz de Direito e Corregedor de Presídios da Comarca de Contagem, 
encaminhando cópia dos expedientes relativos aos Procedimentos n°s 
599 e 656/2002; Sabino Fleury, Gerente-Geral da Consultoria 
Temática desta Casa, prestando informações referentes à Liga dos 
Camponeses Pobres do Norte de Minas; das Sras.Maria Emília da 
Silva, Coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria dos Direitos 
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de Cidadania de Belo Horizonte, solicitando as medidas cabíveis 
contra as autoridades do Judiciário e do Ministério Público de Lavras, 
tendo em vista o falecimento do irmão do Sr. Luiz Cláudio Lemos; 
Gilda Fontes, da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, informando 
que o serviço Disque Direitos Humanos (0800-311119) recebeu 
denúncia do Sr. Marcelo Machado, Chefe da Divisão de Crimes contra 
o Patrimônio, em que solicita solução urgente para os problemas de 
saúde que vêm acometendo detentos e funcionários na carceragem 
dessa unidade; do Sr. Lélio Braga Calhau, Promotor de Justiça de 
ltanhomi, solicitando cópia das notas taquigráficas e da ata e fotos da 
reunião ordinária da Comissão realizada em 19/6/2002; cartas das 
Sras. Marlene Alves Lopes, apresentando denúncia contra a 
Secretaria de Turismo de Barão de Cocais; Maria Aparecida Barbosa, 
encaminhando desagravo à Pastoral Carcerária Regional de Sete 
Lagoas; dos Srs. Cláudio Aparecido dos Anjos Santos, Antônio Sérgio 
Souto Bernardo e Eugênio Fiúza Queiroz, detentos das Cadeias 
Públicas de Janaúba e Peçanha e da Penitenciária Nélson Hungria, 
respectivamente, solicitando ajuda da Comissão nos respectivos 
processos criminais; de detentos da Penitenciária Dutra Ladeira, 
apresentando denúncia contra o Delegado dessa casa de detenção; 
dos Srs. Jerônimo Donizete de Lima, solicitando informações sobre 
criação e manutenção de entidade filantrópica; Jorge Euzébio da 
Silva, apresentando denúncia de tráfico de drogas; Paulo Roberto, 
relatando fatos referentes aos taxistas de Belo Horizonte; ofícios do 
Sr. Edílson Corrêa de Moura, Presidente do Sindicato dos Médicos do 
Estado de Minas Gerais - SINMED-MG -, convidando os membros da 
Comissão para mesa-redonda sobre cidadania e violência social, em 
1 0/8/2002; e do jornal "BHzSUL", encaminhando convite. Passa-se à 
38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Maria José 
Haueisen, em que pede seja solicitada ao Comando-Geral da PMMG 
e ao Ministério Público Estadual celeridade nos procedimentos 
judiciais relativos aos policiais militares de Águas Formosas 
responsáveis por agressões físicas e verbais contra agentes da 
Comissão Pastoral da Terra; Márcio Kangussu e João Leite, em que 
pedem seja formulado voto de congratulações com o Sr. Sérgio Vieira 
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de Melo por sua indicação para dirigir o Alto Comissariado de 
Direitos Humanos da ONU; e Edson Rezende, solicitando a realização 
de debate público sobre as eleições de 2002 e os direitos da criança e 
do adolescente. 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 agosto de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente- João Leite- Bené Guedes. 
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ATA DA 383a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/8/2002 
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Mauro Lobo 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 13 Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 
2.333/2002 - Requerimentos n°s 3.458 a 3.461 /2002 - Comunicações: 
Comunicação do Deputado Marco Régis - Interrupção e reabertura 
dos trabalhos ordinários- Encerramento- Ordem do dia. 

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

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- João Leite- João Paulo-
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil 
Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h05min, a lista de 

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

13 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

Correspondência 
- O Deputado Eduardo Hermeto, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Frederico Silva, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, 
informando ter assumido as funções de Cônsul de Portugal em Belo 
Horizonte no dia 29n/2002. 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança 
Pública, prestando informações relativas ao Requerimento no 
2. 762/2001, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 3.299/2002, da 
Comissão do Trabalho. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, prestando informações sobre contrato para repasse 
de recursos do Orçamento Geral da União celebrado entre esse órgão 
e a Secretaria da Educação. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia do 
Estado, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos, relatório relativo a incidente que envolveu 
autoridades policiais em Três Corações. (-Anexe-se ao Requerimento 
n° 2.963/2001 .) 

Do Grupo de Disciplinas Paisagem e Ambiente da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, solicitando seja mantido o veto do 
Governador do Estado ao Projeto de Lei n° 921 /2000, que revoga o 
tombamento da cachoeira do Tombo da Fumaça, em Salto da Divisa. 
(- Anexe-se ao veto à Proposição de Lei n° 15.200.) 

28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.333/2002 

Declara de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Organização Ponto 

Terra, 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, 12 de agosto de 2002. 
Fábio Avelar 
Justificação: Este projeto de lei em apreço visa a declarar de 

utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no Município 
de Belo Horizonte, a qual tem como objetivo a promoção de ações de 
proteção e conservação do meio ambiente, o desenvolvimento de 
projetos que harmonizem a biodiversidade, a participação, juntamente 
com organismos oficiais e não governamentais, no planejamento, na 
fiscalização e na regulação do setor. 

Trata-se de uma associação civil não governamental e pessoa 
jurídica de direito privado, de natureza filantrópica e sem finalidade 
lucrativa. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.458/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Rádio Difusora de Machado pela comemoração de seus 52 anos de 
fundação. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 3.459/2002, da Comissão de Turismo, solicitando seja enviado ao 
Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre as ações 
governamentais com vistas à restauração das estradas do Sul do 
Estado. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.460/2002, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
apelo à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - com vistas à 
criação de agências regionais, em especial no Sul do Estado, com o 
objetivo de intensificar a fiscalização e evitar a ocorrência de crimes 
contra o meio ambiente. 

N° 3.461 /2002, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produções 
Minerais - DNPM - com vistas à criação de agências regionais, em 
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especial no Sul do Estado, com o objetivo de intensificar a 
fiscalização e evitar a ocorrência de crimes contra o meio ambiente. (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.) 

Comunicações 
-É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Marco 

Régis. 
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 
realização do Ciclo de Debates Ampliação da Malha Rodoviária -
Condição para o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Estão reabertos os 
trabalhos ordinários. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 
21 , às 8 e às 19h30min, nos termos dos editais de convocação, e para 
a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1978 REUNIÃO ESPECIAL, EM 14/8/2002 
Presidência do Deputado Marco Régis 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional- Palavras do Sr. Presidente- Palavras do Secretário Ângelo 
Oswaldo de Araújo Santos - Palavras da Deputada Maria Olívia -
Palavras do Sr. Carlos Alberto Portugal Moura - Leitura de poesia -
Entrega de placa - Leitura de poesia - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Glycon Terra Pinto -

João Pinto Ribeiro - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - Às 20h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. 28

-

Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
Ata 

- A Deputada Maria Olívia, 28 -Secretária "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. 

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura e Presidente 
Executivo da Comissão Estadual do Centenário do Poeta Emílio 
Moura, representando, nesta oportunidade, o Exmo. Sr. Governador 
Itamar Franco; Carlos Alberto Portugal Moura, filho do poeta Emílio 
Moura, nosso homenageado; Prof. Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza, 
representando o Tribunal de Justiça do Estado; a Exma. Sra. 
Deputada Maria Olívia; os Exmos. Srs. Geraldo Marques da Silva, 
Prefeito Municipal de Dores do lndaiá, cidade natal do poeta Emílio 
Moura; José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa Oficial , e 
Fábio Lucas, escritor e Presidente de Honra da Comissão Estadual do 
Centenário do Poeta Emílio Moura. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Srs. David Antônio Zica, 

Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Dores do lndaiá; Luiz 
Carlos Abritta, Presidente do Tribunal de Ética e da Academia 
Municipalista de Letras de Minas Gerais; da Sra. Conceição Parreiras 
Abritta, Presidente da União Brasileira de Trovadores; dos Srs. Olavo 
Romano, Chefe de Gabinete do Secretário da Cultura; Ozório José 
Araújo do Couto, representando a Arcádia de Minas Gerais, e Paulo 
Santiago, Vice-Prefeito Municipal de Dores do lndaiá. Gostaríamos 
também de dar as boas-vindas aos familiares e amigos do nosso 
homenageado. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário 

de nascimento do poeta Emílio Moura. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor- Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional. 
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- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Cumprimento o Secretário Dr. Ângelo Oswaldo; o filho de nosso 

homenageado, Carlos Alberto Portugal Moura; o Prof. Ricardo Arnaldo 
Malheiros Fiúza; a Deputada Maria Olívia, brilhante e denodada 
colega; o Prefeito Geraldo Marques da Silva; o Diretor-Geral da 
Imprensa Oficial , que tem dado grande incentivo e apoio às atividades 
culturais, não só por meio das páginas de seu jornal como também de 
inúmeras divulgações em todo o Estado, e o escritor Fábio Lucas, de 
uma estirpe de intelectuais de nossa vizinha Esmeraldas, onde tive 
oportunidade de laborar como profissional da saúde e privar da 
amizade de seus inúmeros familiares. 

Gostaria de dizer a todos, a quem cumprimento neste momento em 
nome desta Casa, que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo 
para inúmeras cidades de Minas Gerais, aonde chega a nossa TV 
Assembléia. Esta reunião fará justiça a um brilhante nome da literatura 
mineira. Temos a certeza de que muitos que não o conheceram 
aprenderão a admirá-lo. 

"Sou um poeta quase místico: /A vida é bela quando é um êxtase". 
Estes versos são de Emílio Guimarães Moura, grande poeta mineiro, 
nascido em Dores do lndaiá, há exatos 100 anos. A Assembléia 
Legislativa e esta Presidência sentem-se profundamente honradas em 
homenagear esta importante personalidade do modernismo brasileiro, 
na data em que se comemora o centenário de seu nascimento. 

Quando seu falecimento, ocorrido em 28/9/71 , foi noticiado pela 
imprensa, afirmava o jornal "Estado de Minas" que o poeta continua, 
apenas deixará de conversar ou de tomar cafezinho com os amigos, 
pois o lírico que cantou o mistério da vida permanece na plenitude de 
sua poesia. Sua voz nos diz, provocando nosso intelecto e 
sentimentos: viver não dói, o que dói é a vida que não se vive. 

Escritor, Emílio Moura atuou ativamente como jornalista e contribuiu 
para a formação cultural da juventude de sua época. Bacharel em 
Direito, colaborou em vários jornais, além de ter sido professor de 
Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia da UFMG. Nessa 
mesma universidade, participou da fundação da Faculdade de 
Ciências Econômicas, na qual exerceu os cargos de Diretor e 
professor Catedrático de História das Doutrinas Econômicas. Foi , 
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ainda, Diretor da Imprensa Oficial e Secretário do Tribunal de 
Contas. Mas, sobretudo, foi poeta. 

Em 1924, uma caravana de intelectuais, incluindo Oswald e Mário 
de Andrade e Tarsila do Amaral , desembarcava em Belo Horizonte, 
trazendo as idéias da famosa Semana de Arte Moderna, ocorrida em 
São Paulo em 1922. Eram esperados por um grupo de jovens poetas, 
entre os quais Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade e Emílio 
Moura, que fundariam, no ano seguinte, a "Revista", primeiro órgão 
literário do movimento modernista em Minas Gerais. 

Inspirado por essa visita, Mário de Andrade compôs o famoso e 
longo poema "Noturno de Belo Horizonte", em homenagem à cidade 
que ele conheceu nos longos passeios com os citados poetas e Abgar 
Renault, Milton Campos, Aníbal Machado e Ciro dos Anjos, entre 
outros, os quais integraram uma geração que se tornaria, mais tarde, 
o orgulho de nosso Estado. 

O grupo se reunia em um café na Rua da Bahia, que, muito 
apropriadamente, chamava-se Café Estrela, pois seus componentes 
guiariam cultural e politicamente Minas Gerais, atingindo brilho de 
grandeza nacional. 

Pedro Nava e Drummond, cujo centenário festejaremos em outubro, 
foram para o Rio de Janeiro cumprindo o destino da fama e do 
reconhecimento. Emílio Moura continuou em Belo Horizonte. Em 
nosso Estado também permaneceram dois outros grandes poetas, 
Henriqueta Lisboa e Dantas Mota, longe das luzes da corte, mas 
burilando sua palavra nas noites mineiras, noites que recendiam ao 
perfume das magnólias, entre as casas "art nouveau" da Belo 
Horizonte de então. 

Quem conheceu Emílio Moura lembra-se do homem magro, 
longilíneo, sempre de terno e gravata, mas fumando, mineiramente, 
seu cigarro de palha. Pedro Nava deixou-nos viva descrição do amigo. 
Nela, salienta os olhos enormes e mansos, num anguloso rosto oval, 
longos braços e mãos ossudas, além das "infindáveis pernas 
peraltas", pernas andarilhas que percorriam a cidade, seguindo a orla 
do parque até chegar ao jardim da Praça da Estação, cortado na 
época pelo Arrudas, cujas águas refletiam, como se fosse uma 
estrela, a brasa acesa do cigarro do poeta Emílio. 

Carlos Drummond de Andrade lembra o homem que "nas noites que 
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dão vontade de andar sempre" falava da injustiça e do mal. Nota 
sua magreza e altura, "seu ar de cegonha tímida. seu silêncio quase 
completo, sua identificação quase total com a poesia". 

Emílio Moura se definiu como quase místico, pois sua poesia não se 
satisfaz com a explicação materialista das coisas. Como Drummond 
tão agudamente compreendeu, entre a contingência e a eternidade, 
Emílio fala simplesmente da poesia como consolo e interpretação 
lírica do mundo. 

Essa característica marcante de sua obra está presente nos versos 
aos quais recorro para saudar o poeta: "Senhor, são os remos ou as 
ondas que dirigem o meu barco? Tenho as mãos cansadas e o barco 
voa dentro da noite" . 

Concluindo, lanço mão das impressões de Carlos Drummond de 
Andrade sobre seu poeta-irmão: "Mineiros há que saem e mineiros 
que ficam. Este ficou de braços longos para o adeus. Em Belo 
Horizonte, rumor sem verdes, é água pura a permanência de Emílio 
Moura". Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Ângelo Oswaldo de Araújo Santos 
Exmo. Sr. Deputado Marco Régis, prezado Carlos Alberto, Prof. 

Ricardo, que ontem proferiu marcante conferência sobre o poeta e sua 
obra na E.E. Francisco Campos, antiga Escola Normal de Dores do 
lndaía; Exma. Sra. Deputada Maria Olívia - representante de Lagoa da 
Prata e do Oeste de Minas, portanto da região em que se inscreve a 
cidade natal de Emflio Moura - que realiza trabalho tão importante na 
Assembléia Legislativa, em favor dessas comunidades do Oeste 
mineiro e que aqui também presta marcada contribuição à cultura 
mineira. A Deputada é autora do projeto de lei que criou o FUNPAT, 
que tentamos implementar e que é um fundo destinado a levantar 
recursos para o patrimônio cultural do Estado. É uma alegria termos 
V. Exa. como representante do Oeste de Minas. 

Exmo. Sr. Geraldo Marques da Silva, que tem promovido, com 
entusiasmo, ao lado do seu Vice-Prefeito , Paulo Santiago, também 
presente, ações que trazem para o convívio das novas gerações a 
figura e a obra de Emílio Moura, como pudemos ver. Acabo de chegar 
de Dores do lndaiá, da visita ao Centro Cultural Emílio Moura, com 
exposições por toda a cidade e manifestações que assinalam o 
centenário do poeta; Exmo. Sr. José Maria Couto Moreira, a Imprensa 
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Oficial foi dirigida por Emílio Moura e tem nesse sucessor alguém 
que, com os mesmos ideais de Emílio Moura e de seu pai, Vivaldi 
Moreira, que também dirigiu a Imprensa Oficial , continua fazendo com 
que essa instituição, conforme assinalou o Presidente Marco Régis, 
preste serviços notáveis à nossa cultura. Caríssimo escritor Fábio 
Lucas. convidado pelo Governador Itamar Franco para essa 
contribuição tão sensível na Presidência da Comissão Estadual do 
Centenario do Poeta Emílio Moura e para a liderança de todo o 
programa comemorativo. Ninguém melhor do que Fábio Lucas poderia 
estar à frente dessa comissão. que envolve tantas personalidades 
ligadas à poesia. à literatura, a Emílio Moura e a Dores do lndaiá do 
que o seu amigo dileto, seu companheiro de peregrinações, com 
quem trocava idéias sobre literatura. Fábio Lucas, um dos grandes 
nomes da inteligência mineira, companheiro de Emílio Moura na 
Academia Mineira, grande intelectual e crítico literário que tem 
honrado nosso Estado e o País com sua militância em nossa vida 
literária. Quero saudar companheiros da Secretaria da Cultura e de 
outras instituições culturais que prestigiam esta reunião tão 
significativa. Quero destacar o poeta Osório Couto, que tanto se 
empenhou nas celebrações emilianas e que escreveu um livro sobre 
os dois poetas centenários, os dois poetas irmãos, amigos, 
companheiros de jornada de um século e de transformações 
marcantes na vida cultural e na construção da poesia do século XX -
Emílio Moura e Carlos Drummond de Andrade. Caros amigos, 
senhoras e senhores, o Governo Itamar Franco, de 1999 a 2002, 
coincide, nestes quatro anos, com uma série de centenários de 
personalidades altamente expressivas da vida cultural de Minas e 
projetadas nacional e internacionalmente. É uma safra singular aquela 
que veio no final do século XIX, e no início do século XX, a qual nos 
ofereceu individualidades do porte de Emílio Moura. Esses vultos, hoje 
centenários, aos 20 anos. na década de XX, na Rua da Bahia, em 
Belo Horizonte. se reuniram e ali começaram a transformar a poesia 
mineira. que ainda tinha assentos parnasianos e simbolistas e via em 
Alphonsus de Guimaraens uma grande referência , que se renovava 
até na presença do jovem João Alphonsus, contista, ficcionista, ao 
lado dos poetas de 20 anos. na Rua da Bahia de bondes e cafés 
literários. 
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Emílio Moura, vindo de Dores de lndaiá, conheceu Carlos 

Drummond de Andrade, de ltabira, Gustavo Capanema, de Pitangui , 
Milton Campos, de Ponte Nova, Pedro Nava, de Juiz de Fora, tantos 
que vinham para Belo Horizonte, Capital da convergência, da 
construção de uma nova Minas e de um novo tempo, estimulado pelas 
palavras de ordem da República, que asseguraram a construção da 
nova Capital e fizeram ressurgir a vocação urbana das Minas Gerais, 
das vilas do ouro e do diamante. 

Foi aqui que o poeta de Dores do lndaiá, cidade de tanta poesia e 
de tantos poetas, apareceu em Belo Horizonte para a vida literária e 
para esse compromisso crucial e vital com a poesia. 

Meu avô, José Oswaldo de Araújo, nasceu em Dores do lndaiá, há 
115 anos, cidade marcada pela poesia, desde o século XVIII , com 
Francisco Coelho. Foi um dos poetas ao lado de Emílio Moura e de 
Carminha Gutiê. Sabemos que a poesia continua nessa cidade - está 
aqui Osório Couto para reafirmar - e que Emílio foi um dos pontos 
mais altos dessa expressão. É curioso que o modernismo do qual fez 
parte tenha vindo para mudar, quebrar, romper, transgredir; no 
entanto, Emílio emerge cristalino, transparente, límpido, com sua 
expressão lírica, que é singular na poesia brasileira. Talvez, entre os 
poetas masculinos, a expressão mais alta, como dizia ontem o 
Prefeito Geraldo Marques da Silva, ao discursar na Escola Estadual 
Francisco Campos, ao lado de vozes femininas também centenárias, 
como Henriqueta Lisboa e Cecília Meireles. 

Emílio Moura, como Abgar Renault, foi clássico e lírico, sendo 
moderno. Lembrava-me ontem, em Dores do lndaiá, de que o poeta, 
paradigma do modernismo, Manuel Bandeira, abjurou o lirismo, 
dizendo que não o queria como mistificação, que não fosse libertação. 
Podemos sentir que Emílio Moura atingiu o lirismo, liberdade nessa 
poesia luminosa, inovadora na sua construção e manifestação; porém, 
uma poesia profunda, permanente, que vem de um grego que estaria 
contemplando o pôr-do-sol para além da linha do horizonte no oceano, 
como se contempla no alto do cruzeiro, na Serra da Saudade, que é 
uma pincelada de azul no horizonte de Dores do lndaiá. Vimos, 
ontem, à tarde, magnífico sol dourado celebrando o ocaso nessa 
cidade, em meio a todas coroas loiras dos ipês floridos, no sertão dos 
campos gerais. 
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Estamos muito felizes , na Secretaria da Cultura, já nesta reta final 

do nosso trabalho e do Governo Itamar Franco, de ter podido celebrar 
este centenário, não buscando a efeméride, a celebração 
simplesmente retórica de vultos do passado, como também a 
laudação, que não teria mais lugar no nosso tempo, mas, sim 
procurando atualizar a presença das personagens que devem ser 
permanentes na vida cultural de nosso País. Foi por isso que, por 
meio da Superintendência de Bibliotecas, realizamos exposições 
sobre os poetas centenários. 

Assim como Henriqueta Lisboa viajou por todo o Estado em 
exposição alusiva à sua obra, começamos, agora, a itinerar com a 
exposição Emílio Moura - que pode também ser vista no 3° Salão do 
Livro de Minas Gerais até domingo - para levarmos a todo o Estado, 
principalmente às bibliotecas públicas e casas de cultura, a magia e o 
fascínio de sua poesia. 

Com esses "folders" editados pela Imprensa Oficial de Minas Gerais; 
com o suplemento literário que sairá em setembro sobre o poeta, por 
ocasião de seu centenário; com a exposição da Superintendência de 
Bibliotecas Públicas; com as conferências, debates e a presença de 
Fábio Lucas, animando nova e enriquecedora reflexão sobre a obra 
emiliana, tenho certeza de que colheremos excelentes resultados 
desse esforço de trazer para as gerações novas do século XXI a vida 
e a obra de Emílio Moura. 

Emílio Moura, de fato, ficou nas Minas Gerais, por detrás das 
montanhas, num tempo em que era preciso migrar para existir na 
cultura brasileira. O Rio de Janeiro, Capital da República, ainda com 
resquícios de corte, monopolizava praticamente toda a projeção e a 
irradiação do fazer cultural do País. Brincavam, os que já estavam 
plantados à beira-mar, que Minas exportava minério e mineiros e que 
aqueles que não saíam, como Emílio Moura e Francisco lglésias, 
talvez tivessem defeito de fabricação. 

Emílio Moura aqui ficou com o seu jeito mineiro de ser: discreto, 
sóbrio, desconfiado, fumando seu cigarro de palha e espiando a vida. 

Há poucos dias, em viagem a Lassance, para inaugurar o Memorial 
Carlos Chagas, implantado pelo Governo Itamar Franco no pavilhão 
em que o cientista fez a descoberta da doença de Chagas, parei em 
Morro da Garça, cidade que é tema de um conto de Guimarães Rosa. 
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O Prefeito José Maria e sua esposa, Fátima, apresentaram-me um 
homem que trabalha na Prefeitura, dizendo: "Este também é vaqueiro, 
amigo dos vaqueiros de Guimarães Rosa" . Perguntei-lhe: "Como 
vai?". Respondeu: "Vou aí, sofrendo o mundo". Acabara de conhecer 
um personagem vivo de Guimarães Rosa no meio de uma rua de 
Morro da Garça. 

Emílio Moura era personagem mineira que víamos subir a Av. 
Augusto de Lima em direção à Imprensa Oficial para conviver com os 
jovens escritores dos anos 70, que faziam o momento maior do 
Suplemento Literário criado por Murilo Rubião, durante o Governo de 
Israel Pinheiro. 

Tinha grande carinho pelos escritores novos. Estimulava-os. 
Lembro-me, por exemplo, de vê-lo fazendo a caricatura do poeta Adão 
Ventura. Era desenhista, caricaturista e grande escultor. Não 
podemos nos esquecer de sua vocação para as artes plásticas. 

Como Emílio tinha tanto carinho pelos novos, tenho certeza de que 
estará muito contente de ver todo esse empenho e união de esforços, 
de Dores do lndaiá e de Minas Gerais inteira, para que sua obra 
possa ser conhecida, apreciada e vivida pelas novas gerações e pelos 
leitores que passam a descobri-la. 

Muito obrigado, em nome do Governador Itamar Franco, da 
Secretaria de Estado da Cultura, da nossa Comissão Especial , à 
Assembléia Legislativa, ao seu Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
que é também um homem do Oeste de Minas; ao Deputado Marco 
Régis , que preside esta sessão; à Deputada Maria Olívia e a todos os 
Deputados. Nosso reconhecimento, pois, no exato dia do centenário , 
neste 14/8/2002. Enquanto em Dores do lndaiá tocam os tambores da 
grande Festa do Rosário, uma das maiores expressões da cultura 
popular mineira, aqui estamos, na Assembléia Legislativa, na Casa do 
povo mineiro, para homenagear a memória de um dos maiores 
mineiros de todos os tempos, o poeta maior, expressão superior da 
lírica brasileira, personagem que devemos guardar para sempre. 

Palavras da Deputada Maria Olívia 
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis , Ângelo Oswaldo, particular 

amigo, Carlos Alberto Portugal Moura, Ricardo Arnaldo Malheiros 
Fiúza, Geraldo Marques da Silva, José Maria Couto Moreira, Fábio 
Lucas, demais autoridades, senhoras e senhores, Carlos Drummond 
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de Andrade, amigo de Emílio Moura, contou, em texto publicado no 
livro "Confissões de Minas", que, certa vez, o poeta, cujo centenário 
de nascimento hoje celebramos, teve premiado um bilhete de loteria. 
Mas Emílio continuou pobre como antes. 

O itabirano Drummond assim falou do dorense Emílio, traçando seu 
retrato moral: "Nenhuma concessão ao tempo ou ao poder macula sua 
vida. Entretanto, essa honestidade nada tem de feroz, tão límpida é 
ela, e Emílio consegue extrair de todos, os mais secos ou os mais 
indiferentes, um imenso amor". 

Os mineiros estão provando, ao comemorarem este centenário , que 
não são secos nem indiferentes ao amor do poeta que nos brindou, 
com seu assinalado pudor e sua delicadeza infinita, com versos em 
que cantou a contingência e a eternidade. 

No belo e nostálgico poema "A Casa", Emílio Moura pergunta: "Das 
dobras do tempo saltam tantas horas. Qual delas me fala?". 

A hora que lhe fala agora, poeta, saltando da dobra do calendário, 
nesta noite de 14/8/2002, é a que relembra o nascimento do menino 
que, com seus olhos puros, via nas coisas graça aérea. 

As coisas, para o menino-poeta, tinham à volta delas uma auréola 
que assim descreverá: "tão nítida, às vezes na escada, no teto, na 
menor presença do álbum de retratos". 

A hora que lhe fala hoje tenta reconstituir sua lembrança, sua 
presença, que tanto marcou os amigos e mesmo aqueles que só o 
conheceram e que, ao distinguir nas ruas de Belo Horizonte o 
caminhar esguio do cavalheiro de terno e bigode, com seus fartos 
cabelos escuros, lançavam-lhe olhar furtivo. Era o funcionário público 
e professor que nunca escondeu sua alma lírica. 

Mário de Andrade, a grande voz do modernismo, seu artífice desde 
a primeira hora, reconheceu que o jovem Emílio, antes dos seus 30 
anos, já expressava o que chamou o "sentido mais intimamente 
doloroso do nosso tempo". 

Sua dolorosa perplexidade diante do mundo era, no entanto, 
suavíssima. Essa perplexidade faz-se presente nestes versos: 
"Senhor, são os remos I ou as ondas que dirigem meu barco?". 

Há perguntas, tão incisivas, para as quais não existiriam respostas. 
Sérgio Milliet, outro dos grandes nomes da crítica modernista, 
comenta a inquietação do poeta. Ao indagar sobre as coisas, sobre 
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suas razões e finalidades , está solicitando a presença de Deus. Na 
poética emiliana, não se dissociam Deus e poesia, beleza e liberdade. 
Em última instância, o que se busca é a presença do divino em nós. 

Assim, esse espanto diante da vida, esse inconformismo que se 
levanta do fundo escuro da noite que envolve os homens são 
ressaltados, mais uma vez, nos versos de Emílio Moura: "Sentimos 
que existes, I mas é inútil e, insensíveis, nos calamos". 

Mas, na hora que lhe fala agora, os leitores de sua palavra não 
serão insensíveis nem se calarão. Todos nós, neste momento, nas 
dobras desta noite em que o festejamos, reconhecemos sua dádiva, 
que se traduz no sentimento do mundo, na presença do divino. E, em 
resumo, na poesia, na beleza, na liberdade. 

Emílio Moura, o calendário que marca a curta vida dos homens é 
muito pequeno para abarcar a palavra do poeta, pois transcende o 
tempo e sua finitude. A palavra do poeta é pura e eterna. Por isto, 
volto a Sérgio Milliet, que viu no mineiro Emílio um dos poetas mais 
puros daquele momento brasileiro. Não vou contestá-lo, apenas me 
permitirei complementá-lo. 

Emílio Moura, com sua perplexidade diante do eterno, está solto no 
espaço, fazendo-nos perceber e desejar sentir, especialmente hoje, 
que nada morre ou se desfigura. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Carlos Alberto Portugal Moura 
Senhoras e senhores, faço minhas as palavras de meu pai , Emílio 

Moura, que disse: "Por que foi que, de repente . todas as vidas se 
somaram para me envolverem neste momento?". 

Tenho certeza de que, nesse longínquo momento, ele não escrevia 
pensando nesta comemoração. Mas, de repente, todas as vidas se 
somaram nesta noite para homenageá-lo. Agradeço a todos que, 
sensíveis à sua poesia, prepararam, com tanto carinho, o seu 
centenário. Honrosas presenças fazem do aniversário de meu pai uma 
data ainda mais especial , tanto para nós, seus familiares, como para a 
poesia emiliana. 

Ao envolverem o Emílio e seu doce nome em homenagens tão 
significativas, registramos aqui o nosso mais profundo agradecimento, 
em nome daquele que sempre se destacou pela humildade e pelo 
doce nome da poesia. 

Leitura de Poesia 
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O locutor - Neste instante, ouviremos a Sra. Maria Paula Costa 

Moura, nora do poeta Emílio Moura, que fará a leitura da poesia 
"Cidadezinha do Mundo", que o jornalista Osório Couto escreveu 
sobre o homenageado. 

A Sra. Maria Paula Costa Moura- Senhoras e senhores. (- Lê: ) 
"Os versos ciciam I a opulência vibra I o Oeste mineiro brada. I A 

vida semeou I e tornou mais purificada I a poesia de Emílio. I O poeta-
amigo sentenciou. I - Seu nome é amizade! I Amizade doce I e 
apelidada de Emílio. I E muito mais: I na poesia o nome particular! I 
Bendito seja olhar com ternura: I o puro azul que perfuma I o horizonte 
da serra da Saudade I Entusiasmo e vocação de Boa Vista. I Emílio é 
estrela e constelação! I - Capelinha e Rosário/ - Vento e Conspiração 
"bradantes" nas folhas das palmeiras./ Murmuram as folhas da 
palmeira lndaiá e corre nas veias o belo lndaiá. I - Reta e fina palmeira 
- I Centenário pulsante de cores e floração. I Onde estás - amigo? I 
Onde estás? .. .I Brada na história a poesia errante e pura/ de Emílio 
Moura I - a escrita sabiá - I Será Dores do lndaiá I a galáxia mais 
próxima do coração? I O Emílio-amigo I o Guimarães-irmão I o Moura-
cúmplice I lnsubstituível aurora eloqüente aura I sonho e caricatura I 
palma severa e magia iluminada I na Casa do amor." 

Entrega de Placa 
O locutor - O Deputado Marco Régis fará entrega ao Sr. Carlos 

Alberto Portugal Moura de placa alusiva a esta homenagem. 
O Sr. Presidente - A placa tem os seguintes dizeres: "A homenagem 

do Poder Legislativo Estadual ao centenário de nascimento do poeta 
Emílio Moura, um dos mais importantes autores da moderna lírica 
brasileira. Seus versos não têm asas, mas nos fazem voar com 
velocidade infinita, e com eles viajamos a lugares impossíveis, dentro 
da nossa própria realidade, algo parecido com o instante e o eterno". 
Convido a Deputada Maria Olívia para compartilhar esta entrega. 

- Procede-se à entrega de placa. 
Leitura de Poesia 

O locutor - Para fazer a leitura de poema de Emílio Moura, com a 
palavra, o escritor Osório Couto. 

O Sr. Osório Couto - Senhoras e senhores, da serra das Gerais 
ouço a voz do meu rio. Lerei "Elegia para o Amigo Morto". Escolhi 
esse poema para lembrar o início de tudo. À memória do meu tio 
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Cornélio Caetano da Silva Guimarães, que foi a principal pessoa 
na poesia emiliana, ou seja, foi ele quem deu o empurrão, o incentivo 
a Emílio Moura, desde pequeno, em suas letras e versos. (-Lê:) 

"Elegia para o amigo morto 
À memória de Cornélio Caetano da Silva Guimarães 
Nesta manhã que imita I tantas manhãs antigas,/ estou com os que 

te evocam. I Vindas de longe; ainda querias ir longe. I Bem que 
viveste o tempo de sentir I entre a vinda e a partida, essa mistura I 
absurda de irreal de tudo. I Que importa? Entre dois gumes, I 
cultivaste uma rosa; entre dois fogos , I um sonho. E, agora, surges, I 
completo, aos nossos olhos. I Como aceitar-te, inerte, nesta pura I 
manhã que nasce? Como descobrir-te, I sombra entre sombras, 
tantas, I sob tanta névoa e distância? I Não, não te busco neste frio I 
leito de pedra; aqui ninguém responde. Busco-te em mim, mais vivo 
do que nunca. I Sou uma palma a acenar-te, um rio a refletir-te . I Esta 
sombra, este muro, I esta porta fechada, este silêncio, I nada, nada te 
afasta. I Que paisagens acordam, que formas amanhecem para os 
teus olhos? I Que novo itinerário estabeleces, I que ignoradas manhãs 
reintegras em tua alma? /Fora do tempo, I em quantos planos te 
desdobras? I Ah, não saber que vias inauguras, I que astros 
contemplas, que asas movimentas! I Nada saber. Apenas que te 
moves, I livre, entre as livres formas de teu mundo, I já agora 
absoluto. I E evocar-te em silêncio" 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos familiares 

do poeta Emílio Moura, das autoridades e dos demais convidados, e , 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 19, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 948 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas e quinze minutos do dia três de julho de dois mil e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da 
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reunião anterior, a qual e 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 processo de 
validação dos cursos ministrados pelo Colégio Opção. na região Norte 
de Minas. A reunião é suspensa por 15 minutos. Às 1 Oh24min são 
reabertos os trabalhos. A Presidência registra a presença das Sras. 
Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira. Superintendente de 
Organização Educacional da Secretaria da Educação; Vera Ribeiro, 
Diretora de Normas Pedagógicas e Funcionamento Escolar da 
Secretaria da Educação; e Maria da Conceição Mendonça e Silva, 
Presidente da Mantenedora do Colégio Opção de Montes Claros, as 
quais são convidadas a tomar assento à mesa. A Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que deu 
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra ao Deputado Doutor Viana, para que faça suas 
considerações, e aos convidados, para que façam suas exposições. 
Registra-se a presença do Deputado José Braga. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Doutor Viana, Presidente - João Batista de Oliveira - Aílton Vilela. 

ATA DA 92° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia sete de agosto de dois mil e dois. comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Dilzon Melo (substituindo este ao Deputado 
João Pinto Ribeiro, por indicação da Liderança do PTB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Jorge Eduardo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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: of ícios 
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das Sras. Ana Maria Teixeira e Rosana Avani C. de Moura, da 
Escola Estadual Maria Umbelina de Andrade, de Cambuquira, e Glória 
F.R.Panerai, Chefe de Gabinete do Deputado Aécio Neves, 
publicados no " Diário do Legislativo" dos dias 20/7/2002 e 3/8/2002, 
respectivamente ; e dos Srs. Roberto de Figueiredo Teixeira, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Administração; Eduardo Alberto Faleiro de 
Faria e José Maria Meireles Junqueira, do Serviço Social da Indústria -
SESI-MG -, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 20/7/2002, e 
José Coelho Júnior. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do relator, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n° 1.254/2000 é 
redistribuído ao Deputado Sebastião Costa. que solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o qual lhe é concedido pelo 
Presidente. Passa-se à 28 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 2.107/2002 (relator: Deputado Antônio Carlos 
Andrada); 2.191 /2002 (relator: Deputado José Henrique); 2.199/2002 
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.231 /2002 (relator: Deputado 
Paulo Piau), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento no 3.448/2002, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Rogério Correia em que solicita a realização de audiência 
pública para debater o Parecer n° 1 00/2002, do Conselho Nacional de 
Educação, que opina pela redução da carga horária de cursos 
superiores , o que possibilitaria a graduação em três anos. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 9/8/2002, às 14 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Henrique - Cristiano 

Canêdo - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 41 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às quatorze horas do dia nove de agosto de dois mil e dois, 
comparece no Plenário da Assembléia Legislativa o Deputado Rogério 
Correia, que declara aberta a reunião e informa que esta se destina a 
debater, em audiência pública, o Parecer n° 100/2002, de 13/3/2002, 
do Conselho Nacional de Educação, que permite a redução da carga 
horária de cursos superiores e possibilita a graduação em três anos. 
Registra-se a presença dos Srs. Marcelo Leonardo, Presidente da 
OAB-MG; Aloísio Gonzaga de Andrade Araújo , Diretor eleito da 
Faculdade de Direito da UFMG; Alexandre Travessoni Gomes. 
Coordenador de Graduação do curso de Direito da UFMG; Bruno 
Burgarelli Albergaria Kneipp, Coordenador do PROCON Municipal e 
professor da PUC-MG; Márcio Duarte, Coordenador-Geral do Centro 
Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de Direito da UFMG, e Murilo 
Andrade, Presidente do Diretório Acadêmico da UNI-BH, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e do 
público presente, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
José Henrique, Presidente - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro 

Vieira. 
ATA DA 868 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de agosto de dois mil 
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano 
Canêdo, Carlos Pimenta e Rogério Correia (substituindo este ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT), 
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 Carlos 
Pimenta , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência faz a leitura da correspondência. O Presidente acusa o 
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
seguintes relatores: Deputado Adelmo Carneiro Leão (Projeto de Lei 
no 1.528/2001, no 2° turno) e Deputado Carlos Pimenta (Projeto de Lei 
no 2.220/2002 em turno único). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente redistribui 
o Projeto de Lei no 1.634/2001 , no 2° turno, ao Deputado Rogério 
Correia, que, estando em condições de proferir o seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1 o turno, fá-lo. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A seguir, o Presidente redistribui o Projeto de Lei no 
1.434/2001 , no 2° turno, ao Deputado Rogério Correia, que, estando 
em condições de proferir o seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 o turno, assim o faz . 
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, é aprovado, em turno único, o Projeto de 
Lei no 133/99 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a 
votação, são aprovados em turno único os Requerimentos n°s 
3.443/2002 (com a Emenda no 1 , do Deputado Cristiano Canêdo) e 
3.449/2002. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta em 
que solicita a realização de reunião da Comissão para ouvir 
convidados e debater a situação da prevenção e das medidas 
relativas ao câncer da mama no Estado de Minas Gerais. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 20 de agosto de 2002. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - Rogério Correia -

Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 116a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta e oito minutos do dia quatorze de agosto de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Leite, Márcio Kangussu e Bené Guedes, membros da 
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente , 
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Manuelito Pereira Magalhães Júnior, Assessor Especial do 
Ministro da Saúde e Murílio de Avellar Hingel, Secretário da 
Educação, prestando informações relativas aos Requerimentos n°S 
3.238 e 3.437/2002, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 3 e 
8/8/2002; Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, em que solicita o envio 
dos anais dos seminários, conferências, ciclo de palestras, bem como 
de suas publicações permanentes ou periódicas, realizados nesta 
Casa; cartas dos Srs. Carlos dos Santos Lourenço, detento, da cadeia 
pública de Carangola, em que pede "habeas corpus" e relaxamento de 
prisão; Odair Batista Costa, detento, em que sugere à Comissão que 
se faça uma visita à cadeia pública de ltabira; fax da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos de Minas Gerais, 
comunicando o convite feito pela UNESCO para conhecer o modelo 
penitenciário argentino; e jornal informativo quinzenal da PUC Minas 
Betim. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, 
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 
1.992/2002, em turno único (Deputado João Leite) . Cumprida a 
finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite - Elbe 

Brandão. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA APRECIAR O PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI Na 15.196 

Às onze horas do dia quatorze de agosto de dois mil e dois, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada Comissão. 
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Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o parecer sobre o veto parcial do 
Governador à Proposição de Lei no 15.196. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado o parecer do relator, Deputado Durval Ângelo, 
que conclui pela manutenção do veto sobre o art. 18 e o parágrafo 
único do art . 23 e pela rejeição do veto ao § 1 o do art. 20 e 26. O 
Presidente suspende a reunião para elaboração da ata. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Durval Ângelo , dispensa a leitura da ata, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente -João Leite - Durval Ângelo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 

15.196 
Comissão Especial 

Relatório 
Utilizando-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 90, VIII , 

ele o art. 70, 11 , da Constituição mineira, o Governador do Estado apôs 
veto parcial à Proposição de Lei n° 15.196, que dispõe sobre os 
quadros de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público. 

O veto foi encaminhado à apreciação da Assembléia por meio da 
Mensagem no 302. Compete, agora, a esta Comissão Especial emitir 
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto incidiu sobre o art. 18, o § 1 o do art. 20, o parágrafo único do 

art. 23 e o art. 26 da proposição de lei referida. 
Nas razões do veto, o Governador alega, quanto ao art. 18 e o § 1 o 
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do art. 20, que, em razão da estrutura da hierarquia do 
ordenamento jurídico, uma proposição de lei ordinária não pode dispor 
sobre matéria reservada ao âmbito normativo de lei complementar, no 
caso específico a Lei n° 869, de 1952, que contém Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado. 

Em relação ao art. 23 da proposição, de acordo com o veto 
governamental, a previsão e a autorização de pagamento incidente 
sobre o vencimento básico do servidor conduz ao entendimento de 
criação de uma gratificação, e não de ressarcimento de despesa de 
locomoção. 

Por último, excluiu-se da sanção o art . 26. sob a alegação de que o 
dispositivo contraria o que estabelece o art. 66, alínea, "b" do inciso 111 , 
da Constituição Estadual, que reserva privativamente ao Governador 
do Estado a iniciativa e a fixação de remuneração de servidor dos 
quadros de pessoal do Poder Executivo, destacando-se, 
especialmente, os da Polícia Civil e Militar, que têm regime jurídico 
previsto em lei complementar específica. 

Importa-nos fazer, no entanto, algumas ponderações sobre o que 
tange ao § 1 o do art. 20 e ao art. 26 da Proposição de Lei no 15.196. 

A previsão de que é assegurado ao servidor que optar pela jornada 
de 40 horas semanais o direito de continuar recebendo sua 
remuneração nas situações previstas nos arts. 88 e 158, incisos I a V, 
da Lei n° 869, de 1952, é matéria pacífica no Estado, já que a dita 
jornada foi instituída em vários órgãos das administrações direta e 
indireta. inclusive as secretarias sistêmicas (à guisa de exemplo, as 
instituídas pelos Decretos nos 30.014, de 9/9/94, 36.602, de 29/12/94, 
36.631 , de 30/12/94, e 36.737, de 31 /3/95, que alteraram a jornada do 
servidor de 30 horas para 40 horas, por meio de opção), sem que 
houvesse solução de continuidade remuneratória nos casos de 
licença-maternidade, luto, casamento, etc. 

De tal sorte, pedimos vênia para discordar do entendimento acima 
exposto, a fim de dar o mesmo tratamento ao servidor do Ministério 
Público nos casos de opção pela jornada de 40 horas semanais, a ser 
implantado no âmbito dessa instituição em certas localidades e para 
determinadas comarcas, observada a disponibilidade orçamentária e 
financeira do referido órgão. 

No tocante ao art. 26 da proposição, é sabido que o art. 66 da 
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Constituição do Estado vem estabelecer as matérias de iniciativa 
privativa dos órgãos e das autoridades do poder público, constituindo 
projeção especffica do princípio da separação dos Poderes, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal; contudo, as disposições 
contidas nesse artigo em nada aviltam a legislação que trata sobre 
reserva de iniciativa privativa do Governador do Estado, mesmo 
quanto à fixação de remuneração de servidor dos quadros de pessoal 
do Poder Executivo, inclusive a de policiais civis e militares; porque, 
se trata de mera gratificação, a título precário, enquanto houver a 
cessão do policial , seja federal , seja estadual , não tendo o condão de 
representar fixação remuneratória de caráter permanente, a ser fixada 
pelo Governador do Estado. 

Deve-se ressaltar a importância da permissão legal, em face dos 
acontecimentos recentes que demonstram a necessidade de se 
promoverem atividades de modo a coibir, se não erradicar, o crime 
organizado no Estado, bem como acautelar o Promotor nas situações 
em que estiver ameaçado. 

Vale asseverar que esse pagamento, a ser autorizado a título 
precário e temporariamente, será despendido pelo Ministério Público, 
não integrando, direta ou indiretamente, o demonstrativo do policial , 
seja federal , seja estadual. 

No caso específico, cumpre-nos ilustrar que no Rio Grande do Sul 
ao policial é devida a referida gratificação por trabalho similar, nos 
moldes do que é previsto no art. 26 da proposição de lei em tela. 

Pelas razões aduzidas, permita-se-nos discordar, também, do veto 
ao art. 26 da proposição, opinando, na oportunidade, por sua rejeição. 

Conclusão: 
Diante desses argumentos, opinamos pela manutenção do veto ao 

art. 18 e ao parágrafo único do art. 23 e pela rejeição do veto ao § 1 o 

do art. 20 e ao art. 26 da Proposição de Lei n° 1 5.196. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2002. 
Eduardo Brandão, Presidente- Durval Ângelo, relator- João Leite. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/8/2002, a seguinte 
comunicação: 
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Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. 

Viriato de Paula e Silva, ocorrido em 23/7/2002, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 384a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21 /8/2002 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
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Ordem do Dia. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo 
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe 
Brandão- Ermano Batista - Fábio Avelar- lrani Barbosa- João Leite-
João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 



570 
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. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Aílton Vilela , 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Walter Feldman, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, encaminhando cópia do Relatório Final da CPI 
dos Combustíveis. 

Do Sr. Carlos Wilson, Diretor Nacional do Programa lnterlegis, 
solicitando a esta Casa sejam tomadas as providências que 
menciona, a fim de viabilizar curso de microinformática a ser oferecido 
pelo Programa lnterlegis para a capacitação de servidores do 
Legislativo de todo o País. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em 
atenção ao Ofício no 613/2002/SGM, informando que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 2.058/2002.) 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes, encaminhando cópia dos convênios que menciona, bem 
como dos respectivos extratos, publicados no "Minas Gerais". (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 3.379/2002, do Deputado 
Dimas Rodrigues. 

Do Sr. Antônio Cavalheri , Deputado à Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo, agradecendo o envio de exemplar da publicação 
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intitulada "O Seu Deputado é Você na Assembléia". 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa da Paraíba, encaminhando o novo 
organograma dessa Casa Legislativa. 

Do Sr. Luis Erlanger, Diretor de Comunicação da Rede Globo, 
agradecendo manifestação de pesar pelo falecimento do jornalista Tim 
Lopes, formulada por esta Casa a partir de requerimento da Deputada 
Maria Olívia. 

2a 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° 2.334/2002 
Declara de utilidade pública a Sociedade dos Amigos de Maria da 

Fé, com sede no Município de Maria da Fé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade dos Amigos 

de Maria da Fé, com sede no Município de Maria da Fé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Bené Guedes 
Justificação: A Sociedade dos Amigos de Maria da Fé é uma 

entidade civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo a 
assistência à criança carente, promovendo o seu bem-estar nas áreas 
de nutrição, saúde, educação e ação social. Além disso. cumpre os 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela 
qual solicitamos a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 2 .335/2002 
Dá a denominação de Itália Cautiero Franco à Escola Estadual do 

Bairro Luar da Pampulha, localizada no Município de Ribeirão das 
Neves. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Itália Cautiero Franco a Escola Estadual 

do Bairro Luar da Pampulha, localizada no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Lei no 13.408, de 21 /12/99, determina que os próprios 

públicos têm que ser denominados por meio de lei própria. 
Os moradores do Bairro Luar da Pampulha, de Ribeirão das Neves, 

sempre nutriram o sonho de possuir sua própria escola, o que se 
tornará realidade com a inauguração de um estabelecimento de 
ensino em setembro próximo. 

Depois de tantas lutas para que o bairro tivesse seu próprio 
educandário, o Governador Itamar Franco sensibilizou-se com a 
situação e realizou a obra que será entregue à população. 

Nada mais justo, portanto, que a indicação do nome da saudosa 
mãe do Governador, Sra. Itália Cautiero Franco, para denominar o 
estabelecimento público de ensino, que irá atender a tantos jovens. 

Esta justa homenagem faz-se necessária, tendo em vista o apreço 
daquela gente pelo atual Governo. 

A senhora que estamos propondo seja reverenciada merece todo o 
nosso apreço por ter estabelecido laços de amizade, afinidade e 
identificação com o povo mineiro. 

Diante do exposto, contamos com a aprovação deste projeto. 
- 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° 2.336/2002 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Capitólio, 

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

Paulo de Capitólio, com sede no Município de Capitólio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 



Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Dilzon Melo 

573 

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Capitólio é uma 
sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos. Tem por 
finalidade estatutária a filantropia e a prática da caridade cristã, 
através da assistência social e da promoção humana. É uma 
instituição que procura dar alegria às pessoas de ambos os sexos, 
portadoras de deficiências físicas e mentais, e criar e manter serviços 
voltados para o atendimento de famílias e pessoas necessitadas tais 
como: assistência médica, odontológica, moral e religiosa e 
fornecimento de medicamentos. O Lar São Vicente de Paulo de 
Capitólio não faz distinção alguma quanto a raça, cor, condições 
sociais, credo, política ou religião. A entidade funciona regularmente e 
tem uma diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem 
nenhuma remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública irá proporcionar 
condições para a dinamização de suas atividades e a concretização 
de todos os seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar 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, 
c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.337/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Santa Luzia, com sede no Municfpio de Buenópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de 
Buenópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2002. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A Associação tem por finalidade identificar, analisar e 

solucionar os problemas da comunidade. Para tanto, desenvolve 
ações que visam à proteção de gestantes, crianças e idosos, como 
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por exemplo, a doação de medicamentos, equipamentos para 
deficientes e reabilitação. Também atua na assistência médico-
hospitalar e dentária e concede auxílio funeral. Procura combater a 
fome e a pobreza. além de estimular a prática de esporte e a 
divulgação da cultura. Dessa forma, as finalidades da Associação se 
enquadram nos requisitos da lei que trata da declaração de utilidade 
pública de entidades. 

- 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 .338/2002 
Declara de utilidade pública a obra Os Pequeninos de Jesus, com 

sede no Município de Leopoldina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a obra Os Pequeninos de 

Jesus. com sede no Município de Leopoldina. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Bené Guedes 
Justificação: A obra Os Pequeninos de Jesus é uma entidade civil 

sem finalidade lucrativa que tem por objetivo o atendimento a 
migrantes carentes que necessitam de assistência médica, orientação, 
banho, roupas, alimentação, passagens de ônibus. 

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente 
proposição. 

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

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Miguel Martini (3), Pastor George e Eduardo Brandão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Turismo, de Política Agropecuária e de Saúde. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia , volto a esta tribuna para tratar de 
assunto que, creio, interessa a todos de Minas Gerais. É justamente 
com relação à mensagem do Governador que altera a lei de 
financiamento, a Lei de Incentivo à Cultura, que entrou em vigor 
quando o nosso colega, Deputado Amilcar Martins, era Secretário da 
Cultura. 

O Governador pretende que o recurso , previsto e destinado à 
cultura, seja transferido para o esporte. Mas como o fará? Retirando 
recursos da cultura? Somos contrários a essa idéia. Apesar de 
considerarmos o esporte fundamental , não achamos que o recurso 
para seu financiamento deva ser retirado da cultura. A cultura tem 
recurso previsto na lei de financiamento e não recebe, por parte do 
Governo do nosso Estado, atenção especial , não existindo política 
para ela direcionada. E, agora, o Governador do Estado pretende 
retirar parte dos recursos da cultura, destinando-a para o esporte. O 
Governo tem errado ao definir suas prioridades. Pretende retirar o 
dinheiro da cultura e investir não no esporte popular, que alcança a 
população carente mineira, as crianças que já não mais dispõem de 
um espaço próprio para a prática de esportes, necessitando, para 
tanto, pagar escolinha de natação, vôlei, basquete, futebol , futsal. A 
pretensão do Governo, ao retirar recursos da cultura, é investir nos 
grandes clubes e nos atletas de alto nível, que são importantes para 
Minas Gerais, mas já contam com o patrocínio de grandes empresas. 
Como surgiu, na cabeça do Governador Itamar Franco, a idéia de 
investir em atletas de alto nível os recursos destinados à cultura? Foi 
de sua cabeça que surgiu essa grande prioridade para o esporte em 
nosso Estado? Pretende, também, através de lei que modifica a lei de 
financiamento da Cultura, investir na formação de trabalhadores para 
o mercado esportivo. Não é aceitável retirar recursos da cultura 
mineira para investir na formação de quadros para o mercado 
esportivo. 

O Governador Itamar Franco vetou projeto de nossa autoria que 
criava o financiamento do esporte, cujos recursos eram destinados às 
crianças carentes e às entidades que com elas trabalhavam em nosso 
Estado. Tratava-se de investimento no esporte, no desporto social , no 
desporto educacional , já que 90% de nossas crianças encontram-se 
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nas escolas. Nossa pretensão era a de que o Governo investisse, 
através das empresas, na reforma das quadras das escolas, nos 
campeonatos escolares, na formação dos atletas na escola. E agora 
vem essa proposta do Governo, essa prioridade do Governador e de 
seu Secretário de Esportes, de retirar recursos da cultura para investi-
los no treinamento de atletas de alto nível; é investir na formação de 
quadros para o mercado esportivo. Que proposta é essa? A 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode aceitar 
essa proposta; não pode aceitar retirar recursos da cultura para 
investir em atletas que podem ser financiados por grandes empresas. 
Essas são as prioridades do Governador, mas o Estado deve proteger 
a criança carente, que não tem acesso ao esporte, que não tem 
acesso aos grandes clubes, que freqüenta as escolas estaduais e não 
tem quadras, não tem piscina. O Governador não pode usar esse 
recurso para investir em clubes que tudo têm, enquanto essas 
crianças não têm nada. 

Estamos vendo o Aeroporto de Confins morrer por falta de acesso 
adequado e o Governador investir R$80.000.000,00 no Aeroporto 
Internacional de Juiz de Fora, que fica a quase 80km da cidade, e o 
Galeão, do Rio de Janeiro, fica a 150km de Juiz de Fora, com estrada 
de pista dupla. Não podemos aceitar isso. A Assembléia Legislativa 
não pode aprovar esse projeto. Recebi, em meu gabinete, a 
convocação de toda a classe cultural do Estado, que estará reunida 
no sábado para fazer uma manifestação contra essa proposta do 
Governador, a qual está na Assembléia para ser votada em regime de 
urgência. A Assembléia não pode aceitar o que o Governo pretende 
fazer com a cultura no Estado. Ele já não faz absolutamente nada pelo 
esporte. A Secretaria de Esporte tem prevista para este ano verba de 
R$3.500.000,00 para o esporte em todo o Estado. Estamos perdendo 
gerações de possíveis atletas. E agora o Governo quer retirar recurso 
da cultura, para investir em mercado esportivo. Não podemos aceitar. 
As prioridades deste Governo não são as prioridades do povo de 
Minas Gerais. Enquanto falta recurso para tanta coisa, estamos vendo 
o Governo investir no supérfluo. Falta tudo em Minas Gerais, e o 
Governador pretende investir no aeroporto de Juiz de Fora, que, além 
do mais, precisa de uma grande estrada. Há anos aguardamos o 
acesso para o Aeroporto Internacional de Confins; um aeroporto que 
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já existe e que pode ser transformado em algo importante para o 
desenvolvimento econômico do Estado. 

O Governador, Deputado Adelmo Carneiro Leão, quer tirar o 
dinheiro da cultura para investir em atletas de alto nível, formando 
quadros para o mercado esportivo. Conheço V. Exa. e sei que estará 
também contra esse projeto. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado João 
Leite, V. Exa. está também tratando em sua fala da questão dos 
aeroportos. O Estado tem uma estrutura extraordinária, mas ociosa, 
como o Aeroporto de Confins, que poderia, recebendo menos 
recursos , constituir-se em uma das áreas mais importantes de 
transporte, desafogando a Pampulha. Poderíamos melhorar a 
comunicação de Belo Horizonte com Confins, por meio de um 
transporte rápido e eficaz, e, com recursos muito menores, teríamos 
uma estrutura muito maior. 

Os governos sucessivos do Estado de Minas precisam preocupar-se 
com a otimização dos recursos públicos. V. Exa. lembra a questão do 
esporte amador e do incentivo do esporte para todos. Estamos em um 
Estado que precisa de comida e casa para seu povo. Nossas estradas 
são verdadeiras armadilhas de morte, enquanto os sucessivos 
governos jogam dinheiro onde é desnecessário, deixando de aplicar 
onde é fundamental . 

É importante que, em Minas, os homens e as mulheres de bem 
possam estar reunidos, para resistir a esse desmazelo do Estado, 
essa fúria de gastar dinheiro onde é desnecessário e essa falta de 
compromisso em investir no que é absolutamente fundamental. 

Deputado João Leite, no ano passado, o Governo deixou de investir 
na saúde mais de R$250.000.000,00, e as pessoas doentes não 
podem esperar até o dia seguinte. As pessoas que precisam de uma 
cirurgia, ou de um determinado medicamento, ou de um tratamento, 
quando não são atendidas adequadamente, sofrem mais, custam 
mais, pois tudo se perde. 

Estamos assistindo a uma situação dramática do Estado, e chegou o 
momento de reunirmos as pessoas de bem, para realizar, 
principalmente nesta Assembléia Legislativa, à época do próximo 
orçamento, uma ação fundamental: cobrar que o próximo orçamento 
não seja apenas uma peça autorizativa, mas sim de planejamento do 
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Estado. Certamente, quando isso acontecer, daremos um salto de 
qualidade na utilização dos recursos públicos em Minas. 

O Deputado João Leite - Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa. 
vem trazer uma grande contribuição à minha manifestação desta 
tarde. Sem dúvida, estamos no momento mais apropriado para 
discutir esse ponto que V. Exa. salienta: o orçamento. determinando o 
que é , realmente. prioridade no Estado. 

A saúde é prioridade máxima para nosso povo. O Governo, de 
acordo com sua expectativa. arrecadou R$3.500.000.000,00 a mais e 
gastou esses recursos em contratos de consultoria. Portanto, não fez 
seu dever de casa: investir nas prioridades do povo - saúde, 
saneamento básico e manutenção de nossas estradas, que colocam 
em risco a vida do cidadão e da cidadã de Minas. 

Queremos nos debruçar sobre esse orçamento para discutir as 
prioridades do povo. Não podemos acreditar que esse Governo 
conheça realmente as prioridades da população. 

Fica aqui o nosso protesto em relação à proposta do Governo de 
retirar recursos da cultura, para investir no esporte. depois de ter sido 
vetado um projeto de nossa autoria, que tratava justamente do 
financiamento do esporte e mantinha os recursos tão importantes para 
a cultura. Muito obrigado. 

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

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia e 
público das galerias, trago novamente os graves problemas a que 
temos assistido, principalmente pelos veículos de comunicação, em 
especial pela imprensa escrita. Entendemos que, a cada dia, os 
jornais informam sobre a fuga, de uma determinada penitenciária, de 
presos de alta periculosidade. Vemos também que o número de 
homicídios vem aumentando em Belo Horizonte, bem como na região 
metropolitana. Mesmo nas cidades mais longínquas deste Estado, 
encontramos o tráfico de drogas rondando as escolas e as famílias. 
Com certeza, precisamos dar a volta por cima. O Estado democrático 
de direito precisa reagir a esse poder paralelo, que se vem instalando 
no Estado e no Brasil. 

Com o Governo Itamar Franco, pudemos avançar em algumas 
questões necessárias, como as que dizem respeito ao salário dos 
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policiais e dos bombeiros militares, dos policiais civis e dos agentes 
penitenciários. Sabemos que esse piso salarial de R$1.000,00 ainda 
não é ideal. Precisamos alcançar um patamar que dê uma verdadeira 
dignidade a esses servidores públicos. O Governador Itamar Franco 
avançou muito nessas questões, mas ainda ficaram pendências no 
Estado relacionadas com a questão complexa da segurança pública 
não só de Minas, mas também do Brasil. 

Em Minas Gerais, estamos preocupados. Ainda falta muito para que 
o aparelho estatal da segurança pública seja reequipado e 
reaparelhado e adquira autonomia financeira, o que, como 
conseqüência, traria segurança ao cidadão mineiro. 

Tive a oportunidade de morar em um bairro muito pobre, que 
atualmente é muito violento. Refiro-me ao Bairro Cabana, localizado 
na região Oeste. Morei nessa favela por cerca de 20 anos. Encontra-
se agora praticamente intransitável. As famílias estão temerosas, e 
vários policiais que lá residem estão jurados de morte. A polícia 
encontra-se cada vez mais em dificuldades para enfrentar a 
criminalidade e a violência urbana, que têm aumentado e tomado 
proporções descontroladas. 

Esperamos que o próximo Governador dê atenção a, pelo menos, 
três pontos cruciais . Temos de cobrar, apoiar e, mais do que nunca, 
executar ações concretas, para que possamos fazer frente ao 
crescimento dessa violência e dessa criminalidade em Minas Gerais. 
Várias operações estão sendo desenvolvidas pelas Polícias Militar e 
Civil. No entanto, não estamos conseguindo conter essa onda de 
violência. 

Poderemos avançar muito, no plano estadual , em relação a três 
pontos que destacarei. O primeiro deles é crucial: é o financiamento 
público da segurança pública. 

Infelizmente, gostaria de me dirigir ao Deputado Durval Ângelo , 
porque temos encontrado no Estado endividamento das corporações 
policiais e subserviência financeira às Prefeituras. Não que o 
Deputado não goste dessa parceria, mas as Prefeituras estão também 
numa situação difícil e precisam investir em saneamento básico, 
educação e agricultura familiar. O dinheiro que os Prefeitos estão 
aplicando em segurança pública precisaria ter outra direção. 

Portanto, vários dos comandantes de destacamento, de pelotões, de 
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companhias e batalhões, bem como Delegados Regionais de 
Polícia, Delegados-Chefes de Delegacias Distritais e Delegacias de 
cidades menores estão vivendo situação muito difícil. Infelizmente, há 
subserviência completa desses organismos policiais às Prefeituras, 
tendo em vista que os Prefeitos é que estão bancando a gasolina das 
viaturas, doando o material de escritório e até o de higiene e limpeza 
da Delegacia, por meio desses convênios. Além disso, até para a 
reforma de delegacias e de quartéis os Prefeitos estão contribuindo. 

O Estado arrecadou, somente no ano passado, R$115.000.000,00 
de taxas de segurança pública. E para onde vão esses recursos? Para 
o caixa único do Estado. No ano de 2002, o Estado arrecadará 
R$215.000.000,00 dessas taxas. E para onde irá o dinheiro do 
cidadão que paga essa taxa para as Polícias Civil e Militar e para o 
Corpo de Bombeiros? Para o caixa único. Então, é necessário que 
esta Casa dê uma contribuição definitiva e que vejamos boa-vontade, 
bom-senso e coerência por parte do futuro Governador deste Estado 
para que a aplicação desses recursos seja atrelada ao FESP. 

Estamos trabalhando essa proposta há mais de seis meses. 
Manuseamos esses números e entendemos que não precisaríamos 
vincular os R$215.000.000,00. Bastaria que vinculássemos 
R$1 00.000.000,00, por ano, dessas taxas de segurança pública ao 
FESP, que deverá ser fiscalizado pela sociedade organizada, com 
participação da OAB, do Ministério Público, dos Conselhos 
Comunitários, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. 
Mas é necessário que tenhamos recursos vinculados à segurança 
pública, no plano estadual. 

Posso dizer, com muita tranqüilidade, que, após receber 
informações das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, 
entendemos que, no prazo de quatro anos, tendo esses recursos da 
ordem de R$100.000.000,00 por ano, conseguiríamos reaparelhar e 
reciclar as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que 
seriam contemplados com essas verbas, para que o cidadão não 
precisasse fazer maior sacrifício. 

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública foram criados 
para o cidadão discutir segurança pública com a Polícia, para 
participar, dar a sua contribuição e sugestões. Mas o que estamos 
vendo é que esses conselhos estão servindo de escudo para 
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arrecadar dinheiro de empresários para a compra de viaturas, rádio 
HP, aparelhos celulares, cota de combustível , enfim, para manter a 
frota das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. 

Portanto, somos favoráveis à população vir discutir segurança 
pública com os organismos policiais por meio dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública - CONSEPs. Não concordamos, 
em hipótese alguma, que o cidadão que já paga taxas de segurança 
pública, que são muitas, venha, mais uma vez. ser prejudicado. Nem 
diria que ocorreria bitributação, já que ela está em pagar essas taxas, 
porque esses impostos existem em outros que já pagam pela 
segurança pública. Segundo a Constituição, é dever do Estado e 
direito e responsabilidade de todos a segurança pública. Podemos 
falar em tritributação. Há pessoas pagando três vezes o mesmo 
tributo, a segurança pública. E, ao invés de termos segurança pública 
à altura, bem equipada e reaparelhada, temos cerca de 70 municípios 
que sequer possuem viatura para a PM assistir o cidadão, aquele que 
pega ônibus. carrega a marmita, trabalha, paga taxa de licenciamento 
de veículos, paga todos os seus impostos. Esse cidadão e sua família 
não estão conseguindo transitar com a devida tranqüilidade. 

O desafio do próximo Governo é vincular pelo menos a metade 
desses recursos à segurança pública. Precisamos fazer o que foi feito 
nas áreas de educação e saúde, que têm verba carimbada. A 
segurança pública não agüenta mais ficar à mercê do patrocínio de 
empresários, Prefeituras e conselhos comunitários. É necessário que 
o próximo Governador esteja atento a essas questões para que nós, 
Deputados, possamos cobrar. Assim, o povo será verdadeiramente 
representado pelos seus 77 Deputados. 

Não dá mais para tapar o sol com a peneira, para empurrar a sujeira 
para debaixo do tapete, porque entendemos que haverá de fato 
segurança, à medida que houver financiamento próprio, para que não 
se fique à mercê de empresários e Prefeitos no interior do Estado. 

De outro lado, há a questão penitenciária. Se o Governo do Estado 
não cumprir verdadeiramente o que estabelece a Lei n° 13.720, que 
prevê a transferência de todos os presos para a Secretaria de Justiça 
e Direitos Humanos, com certeza não conseguiremos avançar nessa 
questão. É necessário que possamos cumprir a Lei de Execução 
Penal. A Polícia Civil tem seus cárceres com cerca de 15.800 presos. 
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São aproximadamente 3 mil policiais civis, Detetives, Inspetores e 
Delegados, em desvio de função pública, "tomando conta" de preso 
dentro de delegacia. Deveriam estar fazendo inquérito policial, 
investigação. chegando ao criminoso antes mesmo de cometer 
qualquer crime, desbaratando quadrilhas. desarmando, prendendo 
traficantes, fazendo seu papel verdadeiro. 

Nessa mesma Secretaria, que é responsável pelo setor 
penitenciário, temos de criar a guarda prisional. Temos cerca de 2.500 
policiais militares, de soldado a capitão, envolvidos na guarda externa 
de cadeias públicas e penitenciárias. Portanto, há outro desvio de 
função na PM. É necessário que o próximo Governo crie a guarda 
prisional formada por agente penitenciário, agente público que tenha 
formação acadêmica para lidar com os presos, porque, segundo a 
própria ONU, aquele que prende não pode tomar conta do preso. 

Sabemos que essa relação é perniciosa para o poder público e para 
o cidadão. que paga seus impostos esperando que o condenado 
cumpra sua pena e não que tenha sua fuga facilitada ou que policiais 
não estejam envolvidos nessas questões. Assim, a população terá 
tranqüilidade, por saber que o traficante, o estuprador ou o assaltante 
de Banco, que foram presos, irão cumprir suas penas, como 
determina a lei. 

Sr. Presidente, esses dois pontos são fundamentais para a 
segurança pública. Não é possível que uma Divisão de Tóxicos tenha 
30 ou 40cm2 por preso. Na Divisão de Furtos e Roubos, os nossos 
companheiros policiais civis passaram por momentos difíceis, nesse 
final de semana, por causa de nova tentativa de fuga. A população 
está sendo prejudicada, porque aquele preso custa caríssimo: durante 
uma prisão se gasta com combustível, viatura e salário dos policiais. 
Depois. o preso é levado para a delegacia, em que é feito o inquérito 
policial, com envolvimento de outros funcionários. A seguir, o 
processo vai para o Ministério Público, daí para o Poder Judiciário, até 
chegar ao setor prisional. Esse criminoso sai muito caro para o bolso 
do cidadão. Não podemos deixar que presos continuem fugindo. 

É necessário que o futuro Governo tenha uma política séria para o 
setor penitenciário do Estado. É preciso que esta Casa vote com 
urgência os direitos trabalhistas dos policiais civis e militares, ou seja, 
o Estatuto e a Lei Orgânica da Polícia Civil. além do Plano de Carreira 
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dos Agentes Penitenciários. O concurso público também deve ser 
realizado, dando aos que estão lá a pontuação devida por estarem 
contratados, a fim de que não aconteça o que ocorreu com as nossas 
queridas serviçais e professoras designadas. 

Sr. Presidente. gostaríamos de estender a nossa fala, porque o 
assunto é complexo. Como o tempo está esgotado, agradecemos a 
compreensão de V. Exa. e comunicamos que retornaremos à tribuna 
para terminar o nosso pronunciamento. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 88/2002, da Deputada Elaine Matozinhos e outros. 
Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado 
Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; 
suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PTB: efetivo - Deputado -
Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Alberto 
Bejani; pelo PPB: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente -
Deputado Glycon Terra Pinto. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 15.218, 
originada do Projeto de Lei n° 1.078/2000. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PL: 
efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Márcio Cunha; 
pelo PSDB: efetivo - Deputada Maria Olívia; suplente - Deputado 
Ermano Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente 
- Deputado Eduardo Hermeto; pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon 
Melo; suplente - Deputado Agostinho Patrús. Designo. À Gerência-
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Geral de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde - aprovação, na 878 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 
2.220/2002, do Deputado Antônio Júlio; de Política Agropecuária -
aprovação, na 899 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 
2.207/2002, do Deputado José Henrique, e 2.209/2002, do Deputado 
Eduardo Brandão; e de Turismo - aprovação, na 81 a Reunião 
Ordinária, do Projeto de Lei n° 2.105/2002, do Deputado Paulo Piau, e 
do Requerimento no 3.406/02 , do Deputado Alberto Pinto Coelho 
(Ciente. Publique-se.). 

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

do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Eduardo Brandão, solicitando que o 
Projeto de Lei n° 2.160/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Transporte perdeu o 
prazo para emitir seu parecer, e Pastor George, solicitando que o 
Projeto de Lei no 2.202/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer; nos termos do inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Miguel Martini(2 ), 
solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n°s 2.003 e 
2.089/2002; e nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Miguel Martini , 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 
2.049/2002. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de logo mais, 
às 19h30min, e de amanhã, dia 22, às 8h30min e às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, bem como 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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ATA DA 100a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dilzon Melo, Bilac Pinto e Márcio Kangussu (substituindo este ao 
Deputado lrani Barbosa, por indicação da liderança do Bloco 
Parlamentar Democrático Progressista), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
Marcelo Andrade Pimenta, Presidente em exercício do CREA-MG, 
publicado em 22/6/2002, e Darly Alves, Verador de Governador 
Valadares, publicado em 20/6/2002. Passa-se à 1a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do parecer do relator, Deputado Bilac Pinto, que conclui pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.265/2000, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Márcio Kangussu. Passa-se à 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei n° 2.062/2002 (relator: Deputado Dinis Pinheiro) ; 
2.099/2002 (relator: Deputado Gil Pereira), que receberam parecer por 
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos n°s 3.41 O, 3.414 e 3 .418 e 3.427/2002. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago, em que solicita sejam convidados os diretores da USIFAST, 
USIMINAS, DER-MG, representantes do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal e 
Estadual e representantes das vítimas de acidentes com bobina de 
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aço, com a finalidade de prestarem esclarecimentos nesta 
Comissão sobre os freqüentes acidentes com transporte de bobina de 
aço na MG-020; do Deputado Wanderley Ávila, em que solicita ao 
DER-MG, seja realizado levantamento e estudos para efetuar 
melhorias nas estradas que ligam os Municípios de Diamantina e 
Serro e o trecho que liga Conceição do Mato Dentro, Congonhas e 
Gouveia; do Deputado Eduardo Brandão, em que solicita a realização 
de um debate Público para discutir a execução de músicas 
atentatórias à moral e aos bons costumes, que façam apologia a 
violência ou utilizem termos de baixo calão, a fim de subsidiar e 
contribuir para a tramitação do Projeto de Lei n° 2.160/2002, de sua 
autoria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Bilac Pinto, Presidente - Pastor George. 

ATA DA 58° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de julho de dois mil 
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton 
Vilela, Mauro Lobo e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao 
Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do PMDB) , 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião até que as matérias 
sejam apreciadas em Plenário. Às 17 horas, são reabertos os 
trabalhos, com a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Aílton 
Vilela e João Leite (substituindo este à Deputada Elaine Matozinhos, 
por indicação da Liderança do PSB) , membros da supracitada 
Comissão. O Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, distribui ao 
Deputado João Leite os Projetos de Lei n°S 1 .160/2000 e 2.176/2002 
e ao Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei n° 2.152/2002. Encerrada 
a 18 Parte dos trabalhos, passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, com a 
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
1.160/2000 e 2.176/2002 (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da Comissão. 
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei no 2 .152/2002 (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, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- Aílton Vilela- João Leite. 
ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto de dois mil 

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
Olívia, Gil Pereira, 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 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 Prefeito Municipal de São João del-Rei informando que a 
conservação do patrimônio histórico da Rede Ferroviária nesse 
município é de responsabilidade da própria Rede e que a exploração 
comercial do trenzinho que faz o trajeto São João del-Rei - Tiradentes 
foi cedida à Companhia Central Atlântica; ofício do Deputado Federal 
Antônio do Valle ao Ministro do Esporte e Turismo solicitando a 
liberação de recursos para o Sul de Minas, dentro do "Programa 
PRODETUR Sudeste"; ofício do Departamento de Aviação Civil 
esclarecendo que o aeroporto da Pampulha, por ser um aeroporto 
central, tem como objetivo primário as ligações especiais com os 
aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, e secundário com 
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Brasília. e as linhas regionais de curta duração, visando ao 
benefício do usuário e a maior eficiência do transporte aéreo. Passa-
se à 23 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° 2 .105/2002 (relator: Deputado Pastor George, que emitiu 
parecer pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça). Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento no 3.406/2002, de autoria do Deputado Alberto Pinto 
Coelho. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimento do Deputado Pastor George em 
que solicita que seja enviado ofício ao DER-MG, com vistas a solicitar 
desse órgão informações sobre as obras de restauração das estradas 
do Sul de Minas, em especial as das estradas que dão acesso à 
cidade de Poços de Caldas; requerimento da Deputada Maria Olívia 
em que solicita que seja enviado ofrcio ao DNMP e à FEAM, 
solicitando desses órgãos a criação de agências regionais, em 
espec1al no Sul de Minas. com o objetivo de intensificar a fiscalização 
e evitar a ocorrência de crimes contra o meio ambiente na região. É 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 
2 .035/2002, de autoria do Deputado João Leite. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Viana - Fábio Avelar. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA SAMARCO 

Às quinze horas e nove minutos do dia quatorze de agosto de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Paulo, Alencar da Silveira Júnior e lrani Barbosa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Paulo , declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
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informa que a reuntao se destina a apreciar requerimentos da 
Comissão. Passa-se à 33 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados lrani Barbosa, em que solicita sejam convidados os 
Secretários de Estado da Fazenda e do Meio Ambiente para 
prestarem esclarecimentos sobre o mineroduto da Empresa Samarco. 
no que diz respeito ao recolhimento de ICMS e à degradação 
ambiental, respectivamente; Alencar da Silveira Júnior, em que solicita 
seja realizada visita desta Comissão à Mineradora Samarco, em 
Mariana, para verificar "in loco" a situação da empresa. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
João Paulo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira 

Júnior- lrani Barbosa. 
ATA DA 933 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, 
José Henrique e Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao 
Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, publicado 
no "Diário do Legislativo" de 15/8/2002; Paulo Renato de Souza, 
Ministro da Educação, publicado no "Diário do Legislativo" de 
8/8/2002; Antônio do Valle , Vice-Líder do PMDB na Câmara dos 
Deputados, e Paulo Mário Paiva Silveira, Diretor do Centro de 
Recursos Humanos e Tecnológicos da Secretaria da Educação, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 27/7/2002. Passa-se à 13 
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Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 
1.254/2000 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, em virtude de redistribuição) ; e 1.950/2002 na forma do 
vencido no 1 o turno, com a Emenda no 1, (relator: Deputado Cristiano 
Canêdo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 3.453/2002, do 
Deputado Doutor Viana, e 3.454/2002, do Deputado Aílton Vilela. 
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 Paulo Piau, em que solicita 
sejam convidados os Srs. Mário de Assis, Presidente da Federação 
das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas, e Sandro 
Lúcio de Souza, Diretor da Escola Estadual Leonina Mothê de Araújo, 
de Santa Luzia; e as Sras. Joana d'Arc Gontijo, Presidente da 
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, e Maria das 
Graças Soares Maia Louzada, Presidente do Colegiado de Diretores 
de Contagem, para debater a situação dos Diretores e Vice-Diretores 
designados que serão demitidos pelo Estado. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, a realizar-se no dia 22/8/2002, às 1 Oh30min , determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2002. 
Paulo Piau, Presidente - João Pinto Ribeiro - lvair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.151/2002 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 304/2002, opôs 

veto parcial à Proposição de Lei no 15.151 , a qual dispõe sobre as 
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políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 

Publicada em 27/6/2002, a matéria foi encaminhada a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art . 222 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao analisar a Proposição de Lei no 15.151 , o Governador opôs veto 

parcial aos seguintes dispositivos: 
- § 2° do art. 12, que remete aos órgãos competentes, mediante 

deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM -, a 
definição de critérios para uso de áreas de preservação permanente; 

- § 3° do art. 12, pelo qual o COPAM recebe a competência para 
aprovação do zoneamento e do Plano de Manejo de Bacias 
Hidrográficas; 

- §§ 1 o e 2° do art. 30, que estabelecem, respectivamente , que os 
remanescentes da Mata Atlântica somente poderão ser utilizados 
mediante técnicas e condições seguras e adequadas e que a 
conceituação, delimitação, tipologia e modalidades de uso desses 
remanescentes serão definidas pelo COPAM, com base em estudos 
realizados por comissão técnico-científica, constituída pelo Poder 
Executivo; 

- art. 33 e respectivos §§ 1° e 2°, que obrigam o poder público a 
prestar assistência técnica gratuita a proprietários cujas propriedades 
estejam em desacordo com a exigência de reserva legal, áreas de 
preservação permanente protegidas e destinação correta de 
embalagens de agrotóxicos mediante assinatura de termo de 
compromisso visando a correção das irregularidades, cabendo ao 
órgão competente operacional da agricultura ou a qualquer outro 
órgão de assistência técnica que venha a ser criado comunicar ao 
órgão ambiental competente a ocorrência de irregularidades; 

- § 1 o do art. 37, que estabelece o prazo de 60 dias para deliberação 
de requerimento para uso alternativo do solo devidamente instruído e 
protocolizado no IEF; 

- art. 40, que determina a criação de postos itinerantes, pelo IEF, 
voltados para o atendimento volante das comunidades rurais nas 
ações de licenciamento para a exploração florestal para fins de uso 
alternativo do solo ; 

- inciso IV do parágrafo único do art. 45, que isenta de registro , no 
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produtor rural que produzir carvão 
de material lenhoso oriundo de 

- art. 64 e parágrafo único, pelos quais as pessoas físicas ou 
jurídicas prestadoras de serviço que envolvam o uso de tratores de 
esteiras ou similares para desmatamento autorizado ficam obrigadas a 
cadastrar-se no IEF e os operadores a participar de cursos de 
operação defensiva; 

- art. 66, que define o prazo de 180 dias da publicação da lei para 
instalação de instâncias regionais integradas paritariamente por 
representantes do poder público e da sociedade civil organizada para 
julgar recursos de pequenas infrações. 

Nas razões que justificam o veto, o Governador alegou, de maneira 
geral, que os itens acima referidos, nas suas diversas disposições, 
geram despesas não previstas no orçamento e extrapolam 
competências eventuais do IEF e do COPAM, o que não conviria ao 
desenvolvimento da política florestal e da biodiversidade. 

Foi alegado, também, quanto aos critérios de uso de áreas de 
preservação permanente. que a deliberação do COPAM, conforme o 
proposto, provocaria a postergação da solução. 

A despeito das justificativas do Chefe do Executivo para os vetos 
propostos, queremos ressaltar que o processo de elaboração da 
proposição em análise foi coroado na Assembléia Legislativa por 
ampla discussão com a sociedade, de forma democrática e 
participativa, quando se obteve, pela primeira vez, um consenso de 
todos os segmentos envolvidos com a questão florestal em torno de 
um texto único. Nesse sentido, o documento final recebeu o aval dos 
setores que representam os ambientalistas, os técnicos florestais, os 
grandes usuários como o setor siderúrgico, os produtores florestais e 
os pequenos produtores rurais. Entre os interlocutores presentes nas 
dezenas de reuniões realizadas para a obtenção de um consenso 
quanto às novas disposições das políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade deram contribuição imprescindível os seguintes: 

- Associação Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE -; 
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -; Associação dos 
Servidores do Instituto Estadual de Florestas - ASIEF -; Associação 
Turística Encosta da Terra - ASTURIES -; Companhia Energética de 
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Minas Gerais - CEMIG -; Federação da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais - FAEMG -; Instituto Estadual de Florestas - IEF -; 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. por meio de sua área 
florestal - PMMG -; Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de 
Minas Gerais - SINDIFER -; Sindicato das Indústrias de Cerâmicas -
SINDICER -; Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais- SMEF. 

A aprovação do projeto nesta Casa finalizou um longo período de 
discussões e debates em torno da matéria, fechando com chave de 
ouro a iniciativa da Comissão de Política Agroindustrial e 
Agropecuária, obtendo-se o respaldo da sociedade para a legitimação 
da nova lei. 

Entendemos que para fazer frente às despesas geradas pela 
proposição, os recursos já existentes, destinados ao setor ambiental . 
são suficientes, podendo ser remanejados de acordo com as 
necessidades específicas e prioritárias de cada órgão, ressaltando-se 
que não está proposta a criação de novos cargos. 

Assim, o Legislativo reconhece que o veto a alguns dispositivos não 
se justifica, no seu todo. Por exemplo, a assistência técnica gratuita 
prevista no art. 33 e respectivos §§ 1 o e 2° está garantida na própria 
Constituição Estadual por meio do art. 248, XIII. Na proposição, ficou 
especificada a assistência técnica a pessoas cujas propriedades 
estejam em desacordo com as exigências ambientais previstas nesse 
diploma e que se proponham a corrigir as irregularidades. 

Na questão de que trata o art. 64, "caput" e parágrafo único, a 
capacitação dos operadores de máquinas é justa, visto que se propõe 
a elevar o nível de consciência e habilidade técnica desses cidadãos, 
tornando-os agentes ambientais alinhados com os objetivos da política 
florestal. Ademais, a proposição permite que o IEF promova convênios 
ou contratos para a prestação desse serviço, isentando seu corpo 
técnico de atribuições não usuais em sua área de atuação. 

São razões que nos levam a acatar apenas parte dos vetos opostos. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao § 3° do 
art. 12 e ao art. 40 e pela rejeição do veto ao § 2° do art. 12, aos §§ 1 o 

e 2° do art. 30, ao art. 33 e respectivos§§ 1° e 2°, ao§ 1° do art. 37, 
ao inciso IV do parágrafo único do art. 45, ao art. 64 e parágrafo único 
e ao art. 66. 
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Márcio Cunha, Presidente - Aílton Vilela , relator - Alencar da Silveira 

Júnior. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2 .159/2002 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A propos1çao em apreço, do Deputado Eduardo Brandão, dispõe 
sobre a informação ao consumidor relativa à alteração na quantidade 
de produto exposto à venda no comércio varejista. 

Publicado em 11 /5/2002, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1 . 

Vem a proposta a esta Comissão para receber parecer de mérito, 
nos termos do que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O comércio varejista tem enfrentado problemas de toda ordem, 

notadamente no que diz respeito à correta prestação das informações 
sobre a qualidade, a quantidade e o preço dos produtos que são 
oferecidos aos consumidores. 

Recentemente, estabeleceu-se uma polêmica em face da diminuição 
do peso ou quantidade de dezenas de produtos, sem que tivessem 
seu preço ajustado na mesma proporção. 

Essa manobra foi taxada de fraudulenta pelo fato de o consumidor 
não perceber a diferença, uma vez que já estava acostumado ao 
padrão de apresentação da mercadoria. Chegou-se até mesmo ao 
absurdo de se encontrarem embalagens de tamanho maior do que o 
tradicional , contendo, porém, menor quantidade do produto. 

Para resolver o problema, a proposta em apreço obriga o fornecedor 
a divulgar antecipadamente, de forma ostensiva, as possíveis 
alterações dessa natureza e dar ciência prévia ao PROCON-MG das 
medidas que vierem a ser adotadas. 

A alteração das embalagens, no que diz respeito ao peso ou à 
quantidade do produto, não pode visar ao aumento no preço da 
mercadoria, de maneira indireta, como se tornou costumeiro 
ultimamente. 

A proposta vai ao encontro dos interesses dos consumidores, que 
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não se conformam em ser enganados por procedimentos escusos, 
que em nada contribuem para a harmonia entre os diversos elos da 
cadeia de consumo. 

Conforme bem acentua o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, o Substitutivo no 1 mantém a idéia originária, adequando o 
projeto à técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

2.159/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Doutor Viana, Presidente e relator - João Batista de Oliveira - Aílton 

Vilela. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.171 /2002 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 2.171 /2002 
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas 
n°S 1 e 2 . 

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao 
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em discussão propõe a alteração da composição, 

finalidade e competência do Conselho Estadual de Turismo - CET. 
Primeiramente, é necessário que se estabeleça como competência 

do Conselho a elaboração, alteração e aprovação de seu regimento 
interno, tendo em vista que, de acordo com o projeto, qualquer dessas 
ações teria que ser submetida ao Governador do Estado, 
procedimento este que engessaria e imporia entraves ao bom 
funcionamento do referido Conselho. 

O projeto prevê, ainda, em seu art. 4°, a criação de Grupos Técnicos 
de Trabalho, em substituição às Câmaras Setoriais, os quais seriam 
instituídos com prazo de duração determinado e com funções bem 
definidas, visando à realização de trabalhos específicos que 
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trouxessem subsídios para a tomada de decisões do Conselho, 
conferindo-lhe mais objetividade e dinamismo. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou 
a Emenda n° 1, buscando alterar o art. 3°, retirando de seu inciso VI a 
lista das entidades civis que iriam compor o colégio eleitoral que 
escolherá os representantes da iniciativa privada no Conselho. 
Entretanto, foi aprovada a Emenda no 2 , da referida Comissão, 
incluindo o§ 4° no mesmo art. 3°, para listar, novamente, as entidades 
retiradas pela Emenda n° 1. 

Tal alteração se mostra desnecessária porque, ao se fazer uma 
análise criteriosa do texto do projeto, fica claro que a lista de 
entidades civis que farão parte do colégio eleitoral deverá constar do 
referido inciso VI , para se dar uma seqüência lógica ao texto legal, 
que trata em seus incisos somente dos órgãos e entidades que 
compõem o CET. deixando os parágrafos para tratar de assuntos 
relativos aos Conselheiros. 

Dessa forma, se faz necessária a apresentação de emenda para 
corrigir essa impropriedade, bem como para incluir entre os membros 
do referido colégio eleitoral o Sindicato das Empresas de Promoção, 
Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas 
Gerais - SINDIPROM-MG -, entidade esta de muita representatividade 
e importância para o setor turístico mineiro, tendo em vista que Minas 
é um dos principais centros de atração do chamado turismo de 
eventos em todo o País, o que denota a necessidade dessa inclusão. 

Ainda no que diz respeito às entidades civis, a proposição em 
estudo retirou o SENAC da composição original do colégio eleitoral , 
substituindo-o pelo Conselho Empresarial de Turismo, da Federação 
do Comércio de Minas Gerais. Entretanto. esta alteração não é 
oportuna, tendo em vista que o SENAC é mais representativo que o 
Conselho, que é um órgão secundário na estrutura organizacional da 
Federação. 

Em face dessas considerações, apresentamos as Emendas n°s 3 a 
6, buscando adequar o texto do projeto à técnica legislativa. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 2.171 /2002 com as Emendas n°s 3 a 6, a seguir apresentadas, e 
pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
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Justiça. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao inciso 11 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ... .............................. ....... ........ ........... . 
11 - elaborar, alterar e aprovar seu regimento interno.". 

EMENDA N° 4 
Dê-se ao inciso VI do art. 3° a seguinte redação : 
"Art. 3° - ...... ................ .. ........ ........ ..................... . 
VI - oito representantes da sociedade civil , da área do turismo, 

eleitos por colégio eleitoral composto, pelo menos, das seguintes 
entidades:". 

EMENDA N° 5 
Dê-se à alínea "d" do inciso VI do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - ................................................................ . 
VI- ....................................... .......... .... ................... . 
d) Serviço Nacional do Comércio - SENAC -, representando a 

Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais.". 
EMENDA N° 6 

Acrescente-se a seguinte alínea "n" ao inciso VI do art. 3°: 
"Art. 3° - ...... .... ....... .......... .... .................................... . 
VI- ........................................................................... . 
n) Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem 

de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais - SINDIPROM-MG 
·" .. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Viana, relator- Fábio Avelar. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.999/2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.999/2002, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 

que declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Irmão José, com 
sede no Município de Formiga, 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 
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final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.999/2002 
Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Irmão José, com sede 

no Município de Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Irmão 

José, com sede no Município de Formiga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente- João Leite, relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
2.167/2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.167/2002, de autoria do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a ACOSB - Associação 
da Comunidade Salinense em Belo Horizonte. 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° 2.167/2002 
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Salinense 

em Belo Horizonte - ACOSB - , com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a Associação da 

Comunidade Salinense em Belo Horizonte - ACOSB - , 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, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Aílton Vilela , relator - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.210/2002 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.210/2002, de autoria do Deputado João Leite, 
que declara de utilidade pública o Esporte Clube Ginástico, com sede 
no Munic1pio 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° 2.210/2002 
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Ginástico, 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 Esporte Clube 

Ginástico. 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, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - Aílton Vilela, relator- João Leite 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Núcleo Orquidófilo de Guaxupé, na pessoa 

de sua Presidente, Sra. Carmélia Chueiri, pelo cinqüentenário da 
Festa das Orquídeas, em 19/7/2002 (Requerimento n° 3.428/2002, do 
Deputado Marco Régis) ; 

de congratulações com o escritor Geraldo Carneiro por ocasião do 
lançamento de seu livro intitulado "Lira dos Cinqüent'anos" 
(Requerimento n° 3.448/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho); 

de congratulações com o Sr. Salim Antônio lssa por sua reeleição e 
posse no cargo de Diretor-Geral do Hospital Júlia Kubitschek 
(Requerimento n° 3.449/2002, da Deputada Elaine Matozinhos); 

de congratulações com o Sr. Sérgio Vieira de Mello por sua 
indicação para dirigir o Alto Comissariado de Direitos Humanos da 
ONU (Requerimento n° 3.455/2002, da Comissão de Direitos 



600 
Humanos). 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 321 /2002 
(encaminha o Projeto de Lei no 2.339/2002) , do Governador do 
Estado; Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 89/2002 -
Projetos de Lei n°s 2.340 a 2.342/2002 - Requerimentos nos 3.462 e 
3.463/2002 - Comunicações: Comunicações da Comissão de 
Educação e do Deputado Paulo Piau- Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado João Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Encerramento. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alencar da Silveira Júnior - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Fábio Avelar - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho ) - Às 14h14min, 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. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

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



602 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado João Leite, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 321 /2002* 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência para 

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto 
de lei que dá a denominação de "Galileu Galilei" à Escola Estadual da 
Rua Galileu, de Ensino Fundamental - 1 a à 48 série, no Município de 
Montalvânia. 

A proposta que submeto à apreciação dessa Casa tem como 
objetivo a homenagem do Colegiado da Escola à memória do grande 
físico e astrônomo italiano Galileu Galilei , que muito contribuiu e 
influenciou o mundo científico, conforme ressalta o Secretário de 
Estado da Educação em sua justificação, que a esta faço anexar. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.339/2002 
Dá denominação a unidade da rede estadual de ensino no Município 

de Montalvânia. 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Galileu Galilei a 

Escola Estadual da Rua Galileu, de Ensino Fundamental - 1 a à 48 

série, situada no Município de Montalvânia. 
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 Aurélio , Presidente do STF, comunicando que essa 
Corte deferiu liminar para suspender a eficácia dos termos "e 
servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa) dias", 
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constantes no inciso LXII do art. 18 da Lei Complementar no 34, de 
12/9/94. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais (2) , encaminhando, em atenção a pedido de diligência da 
Comissão de Fiscalização Financeira, informação relativa ao Projeto 
de Lei n° 1.591 /2001 ; e, em atenção a pedidos de diligência da 
Comissão de Justiça, informações relativas aos Projetos de Lei n°s 
2.058 e 2.219/2002; e retificando informação prestada, em atenção a 
pedido de diligência da Comissão de Justiça, sobre o Projeto de Lei no 
2.056/2002. (-Anexem-se os documentos aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Gelson Sorgato, Deputado à Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina, agradecendo o envio de boletim informativo referente às 
atividades desta Casa. 

Do Sr. Lázaro Roberto Talarico, Presidente da Câmara Municipal de 
Monte Sião, encaminhando moção de repúdio , aprovada por essa 
Casa, aos Vereadores Clayton Serafim da Silva e Etercídio da Costa 
Rodrigues, de Borda da Mata, e ao Deputado Chico Rafael por 
estarem agindo em favor da retirada de posto de fiscalização existente 
naquele município. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Paulo Hipólito Carvalho de Souza, Prefeito Municipal de 
Nepomuceno, solicitando informações sobre as viagens oficiais ao 
exterior feitas pelo Governador do Estado, Vice-Governador. 
Secretários de Estado e Deputados, nos últimos 5 anos. 

Do Sr. Vicente da Silva Medina, Presidente da Câmara Municipal de 
Ubaporanga, e outros Vereadores, encaminhando moção de apoio ao 
Projeto de Lei no 2.093/2002, do Deputado Edson Rezende. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei no 2.093/2002.) 

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, 
solicitando sejam regulamentadas as Leis no 14.000, de 28/9/2001 , e 
no 14.366, de 19/7/2002. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG 
(2), encaminhando esclarecimentos relativos às denúncias contidas 
nos Requerimentos n°s 2 .801 e 3.001 /2001 , da Comissão de Direitos 
Humanos. (-Anexem-se aos respectivos requerimentos. ) 

Do Cel. Jaime Pimentel de Souza, Subchefe do Estado-Maior (3), 
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.860 e 
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3.060/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, e 3.013/2001 , do 
Deputado lrani Barbosa. 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia das 
planilhas com informação sobre transferência de recursos para o 
Fundo Municipal de Assistência Social. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira. ) 

Do Sr. João Leles de Menezes, Diretor-Geral da COOPMINAS, 
pedindo informações sobre liberação de espaço físico da ALMG para 
realização de assembléia da referida Cooperativa. 

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do 
Banco Central do Brasil , prestando informações relativas ao 
Requerimento no 3.266/2002, do Deputado Ermano Batista. 

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC-MG, 
acusando recebimento de convite para o Ciclo de Debates As 
Demandas de um Brasil Que Envelhece" e indicando sua 
representante. 

2a 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: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 89/2002 
Modifica e dispõe sobre o controle interno e externo, o Tribunal de 

Contas e os princípios da segurança jurídica e da juridicidade e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1 o - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do 

Estado se sujeitará aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, segurança jurídica, juridicidade, publicidade e 
razoabilidade. 

§ 1 o - A moralidade, a razoabilidade e a juridicidade dos atos do 
Poder Público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, 
em face dos dados objetivos de cada caso. 
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Art. 74 A fiscalização contábil , financeira , orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado, das entidades da administração 
direta e indireta e das sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela 
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder, que atuarão de forma integrada. 

§ 4° - Os sistemas de controle interno e externo serão apoiados, no 
que couber, pelo controle social, mediante acesso público às 
informações relativas à aplicação dos recursos públicos. 

Art. 76- ................................... .. ...................................... .. 
§ r -A prestação de contas anual do Governador do Estado ficará à 

disposição de qualquer cidadão, inclusive por intermédio de meio 
eletrônico que permita acesso e exame públicos; 

§ 8° - As decisões do Tribunal referentes à denúncia serão: 
I - proferidas no prazo de até sessenta dias após a sua 

apresentação, prorrogável uma vez, por igual período, mediante ato 
da Assembléia Legislativa; 

11 - divulgadas na imprensa oficial e em meio eletrônico de acesso 
público, acompanhadas do extrato da denúncia e da íntegra do 
parecer técnico respectivo. 

§ go - As consultas formuladas pelos dirigentes máximos dos 
Poderes e órgãos da administração pública ao controle externo 
deverão ser respondidas no prazo de até trinta dias. 

Art. 77- ................. .... ......... ... ................. ..... ......... .... . 
§ 4° - Ao Tribunal de Contas compete privativamente: 
I - elaborar seu Regimento Interno, por iniciativa de seu Presidente, 

e eleger seu órgão diretivo; 
11 - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, 

aos seus servidores e aos que lhe forem imediatamente vinculados. 
§ 5° - Ao Tribunal de Contas e à Assembléia Legislativa compete, 

concorrentemente: 
I - a iniciativa de projeto de lei relativo a criação e extinção de cargo, 

a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores de sua 
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parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
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11 - a iniciativa de projeto de lei relativo à organização do órgão 
colegiado e da Secretaria do Tribunal de Contas, observados os 
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 78- ................... .... .. .... .. ... .. ...... ...... .. ......... .... .. .. .... .. ... . . 
§ 1 o - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados: 
I - três, em virtude de concurso público de provas e títulos, para os 

quais exige-se a mesma formação acadêmica atinente aos cargos de 
técnico e inspetor de controle externo da Secretaria do Tribunal de 
Contas; 

11 - quatro, com aprovação pela Assembléia Legislativa, entre 
técnicos e inspetores de controle externo, indicados em lista tríplice 
pelos Presidentes dos respectivos conselhos profissionais, segundo 
critérios objetivos de antigüidade e merecimento. 

§ 2° - Os Conselheiros do Tribunal de Contas, de que trata o inciso 
anterior, terão: 

I - mandato fixo de seis anos. sem direito a recondução, com 
contagem do tempo de mandato para fins de aposentadoria e pensão 
a que tenham direito, aplicando-se-lhes as normas constantes do art. 
40 da Constituição da República. 

§ 3° - O Conselheiro do Tribunal de Contas nomeado em virtude de 
concurso público de provas e tftulos tem as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do 
Desembargador e somente poderá aposentar-se com as vantagens do 
cargo quando o tiver exercido por mais de cinco anos. 

Art. 81 - ............................. ......... .. ........... .. ............. .... ... . 
I - verificar o cumprimento das metas previstas nos respectivos 

planos plurianuais e a execução dos programas de governo e 
orçamentos; 

11 - comprovar a legalidade e examinar os resultados, quanto à 
eficiência, eficácia e economicidade, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
direta e nas entidades da administração indireta, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

§ 1° - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
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conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão 
ciência, em até trinta dias, ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena 
de responsabilidade solidária. 

§ 2° - Qualquer cidadão, partido político, organização, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei , denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o órgão central do sistema de 
controle interno de cada Poder ou o Tribunal de Contas do Estado. 

§ 3° - A fiscalização quanto aos recursos repassados pela União, 
mediante conven1o, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, ao Estado e aos Municípios poderá ser exercida com o 
auxílio dos respectivos órgãos de controle interno.". 

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ermano Batista -

Maria Olívia - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Mauro Lobo -
João Leite - Elbe Brandão - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Durval 
Ângelo - Rogério Correia - Kemil Kumaira - Fábio Avelar - Olinto 
Godinho - Bené Guedes - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
Rêmolo Aloise - Edson Rezende - Doutor Viana - Sargento Rodrigues 
- Márcio Cunha - Alencar da Silveira Júnior - Aílton Vilela - João Paulo. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.340/2002 
Declara de utilidade pública a Associação Lar Joanna de Angeles, 

com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lar Joanna 

de Angeles, 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. 6 de agosto de 2002. 
Edson Rezende 
Justificação: A Associação Lar Joanna de Angeles é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, que vem atuando na cidade de Juiz de Fora 
desde 1996. O trabalho da Associação tem por objetivo principal o 
tratamento de crianças em situação de risco pessoal e social. A 
entidade presta ainda atendimento a famílias e pessoas em situação 
de fragilidade e vulnerabilidade circunstanciais , mediante o 
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Atenção especial é dada à educação das crianças atendidas pela 
instituição. Todas estão matriculadas em escolas públicas e/ou 
especiais (para portadores de deficiência mental). As crianças contam 
ainda com o apoio e a orientação de voluntários e profissionais, como 
assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, entre outros. Na busca 
da reintegração das crianças ao meio social, a instituição as 
encaminha para programas e projetos culturais e esportivos de dança, 
capoeira, futebol e natação. 

Além do exposto, a Associação cumpre os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência 
dos nobres colegas à concessão do pretendido título declaratório. 

· 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° 2.341/2002 
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Mãos Dadas -

AMADA-. com sede no Município de Conselheiro Pena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro 

Mãos Dadas - AMADA -, com sede no Município de Conselheiro Pena. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
José Henrique 
Justificação: A Associação do Bairro Mãos Dadas é uma instituição 

assistencial, que visa à organização e ao desenvolvimento 
comunitário. Não tem fins lucrativos e foi fundada em dezembro de 
1999. 

Criada para representar juridicamente os interesses, direitos e 
reivindicações dos moradores beneficiados pelo Projeto Mãos Dadas 
e filiados à Associação, procura desenvolver ações que visem à 
promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde das 
comunidades assistidas. 

Sua diretoria é constitulda de pessoas idôneas e não remuneradas 
pelo exercício de suas funções. Não distribui lucros, vantagens nem 
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bonificações aos seus dirigentes. 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços 
filantrópicos prestados pela Associação, espero contar com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação desta proposição. 

- 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 No 2.342/2002 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bom Repouso- APAE de Bom Repouso, com sede 
no Município de Bom Repouso. 

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

Amigos dos Excepcionais de Bom Repouso- APAE de Bom Repouso, 
com sede no Município de Bom Repouso. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, julho de 2002. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Bom Repouso - APAE de Bom Repouso, de Bom Repouso, fundada 
em fevereiro de 1997, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem 
fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo assegurar o 
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais, por meio dos programas 
da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos legais, pelo 
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.462/2002, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 

seja formulado apelo aos Ministros da Fazenda, da Ciência e 
Tecnologia, da Agricultura , Pecuária e Abastecimento e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão com vistas a socorrerem 
financeiramente a EMBRAPA. 

N° 3.463/2002, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
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seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da 
CEMIG com vistas ao atendimento das reivindicações do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Januária. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Educação e do Deputado Paulo Piau. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, telespectadores da TV 

Assembléia, na semana passada ocupei esta tribuna para trazer uma 
preocupação que não é minha, mas da população de Belo Horizonte, 
de Minas Gerais e de todo o País, em relação à entrega daquilo que 
pertence à administração pública - o poder de polícia - a empresas 
particulares. Tive a oportunidade, naquela feita, de trazer 
especialmente a questão da fiscalização dos veículos em Belo 
Horizonte, nas estradas estaduais e federais no Estado. Hoje os 
jornais do nosso Estado trazem a situação vivida pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, com aluguéis atrasados, uma situação financeira 
caótica. Mas creio que mais grave do que isso é o descontrole 
administrativo, com algumas medidas que vão contra aquilo que o 
povo de Belo Horizonte espera de seus governantes. 

Por responsabilidade, gostaria de corrigir uma informação que 
prestei desta tribuna na semana passada. Havia dito que, quando um 
automóvel é parado numa "blitz" e é constatada alguma irregularidade, 
o veículo é rebocado e levado a um desses pátios de apreensão da 
BHTrans, pelo que o cidadão, proprietário do veículo, paga R$90,00. 
Mas minha informação estava incorreta e hoje venho corrigi-la . Na 
verdade, a despesa do proprietário do veículo com o reboque não é 
de R$90,00. Tive o cuidado de tirar cópia de um documento que 
demonstra o preço do reboque cobrado pela Prefeitura de Belo 
Horizonte. O documento é de um veículo que estava estacionado em 
local proibido e foi rebocado. Seu proprietário pagou não R$90,00, 
como havíamos informado, e sim R$150,00, pelo reboque. Durante a 
semana, teve seu veículo rebocado e levado a um pátio de 
apreensão; e, diferentemente das "blitze" que ocorrem, quando os 
veículos rebocados têm de pagar sexta, sábado e domingo, pagou 
R$150,00 pelo reboque. mais R$3,20, parte do Banco, e mais 
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R$30,00, por permanecer no pátio de apreensão da Prefeitura. É 
um absurdo o que a PBH cobra do cidadão. Meu veículo estragou, na 
semana passada, e paguei R$50,00, havendo trazido a nota de 
pagamento. Dizem que paguei demais, pois há quem pague R$30,00 
ou R$40,00. O desequilíbrio nas finanças na PBH é incompreensível. 
já que está contemplada com a arrecadação do ICMS, com diversas 
cobranças do cidadão. Esta Prefeitura, que na campanha eleitoral 
dizia ter as contas equilibradas, está investindo recursos em contratos 
de consultoria, com fundação de pesquisa para contratar pedreiros 
para reformas em arquivos e bibliotecas de sua Procuradoria. Trata-se 
de verdadeiro assalto ao povo belo-horizontino. Como o custo de um 
reboque pode custar 200% a mais que o usual? E vemos, de outro 
lado, uma Prefeitura generosa em seus contratos de consultoria e com 
relação às obras da Pampulha. Acompanhamos o quarto aditivo à 
obra, e lemos no "Diário Oficial do Município": "sem valor". Não 
sabemos quanto a Prefeitura paga a mais nessa obra, porém quem 
paga a conta é o cidadão, o servidor municipal, que terá seu salário 
parcelado devido à administração equivocada. Quem paga a conta é a 
criança que não encontra remédios nas unidades de saúde da Capital. 
E a solução dada pela Prefeitura é a formação da Guarda Municipal. 

A Prefeitura vai fazer Guarda Municipal porque, se o cidadão 
reclamar na unidade de saúde que não tem remédio, será preso. Em 
vez de comprarem remédio, prendem o cidadão. É inaceitável o 
desmando que vem ocorrendo. Apelamos ao Ministério Público para 
que intervenha, pois é inaceitável que a Prefeitura continue a cobrar 
do cidadão R$150,00 por um reboque. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Não queria usar a tribuna 
hoje. mas essa situação me incomoda. Não venho acompanhando a 
situação da Prefeitura, mas acompanho a situação da Pampulha. 
Torço para que dê tudo certo, porque o que for bom para BH será bom 
para todos os mineiros. Estou começando a ter outras preocupações 
com relação ao desenvolvimento da nossa Capital, como o seu 
embelezamento ou a poluição da Pampulha. Como Deputado 
Estadual. é minha obrigação fiscalizar, porque a COPASA, órgão 
misto, colocou dinheiro lá. O próprio Governo do Estado também 
colocou. São mais de R$17.000.000,00 já investidos, e uma das 
obrigações do Deputado é fiscalizar. Estamos fazendo esse 
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acompanhamento da Pampulha de maneira ordeira e respeitosa, 
mas fiz questionamentos com relação à bacia da Pampulha, pedindo 
os valores dos gastos, as concorrências, e não obtive resposta . 
Mandaram um programa do PROPAM, que já tenho. O que quero é a 
realização do plano, e não o seu retrato. Estou vendo a qualidade de 
vida piorando nestes últimos anos e torço para que tudo dê certo , que 
o sol seja para todos. Mas as coisas não estão tão claras como o sol. 
Preciso de mais esclarecimentos. 

Deputado João Leite, parabenizo V. Exa. pelas suas denúncias e 
vamos torcer para que a Prefeitura tenha uma administração 
participativa e popular. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Doutor Viana, por sua 
intervenção, que vem fortalecer a denúncia que trazemos à tribuna da 
Assembléia nesta tarde. Se V. Exa. solicitou à Prefeitura informações 
sobre os gastos com a obra da Pampulha e, em vez de receber 
respostas objetivas sobre os gastos e os aditivos, recebeu o projeto 
de execução da obra, sem nenhuma discriminação dos valores, há 
algo errado, pois uma das características importantes de uma 
administração é a transparência. Mas, nesse caso, esperamos ação 
imediata do Ministério Público, pois iremos provocá-lo. Também 
desejo que a administração seja um sucesso, mas não podemos 
permitir que seus cidadãos e cidadãs sejam espoliados dessa 
maneira, pagando um valor tão alto por um reboque. Como 
representantes desse povo, não podemos aceitar essa situação. 
Ingressaremos no Ministério Público, a fim de fazer cessar este abuso: 
R$150,00 por um reboque! Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

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

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos n°s 3.462 e 
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3.463/2002, 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 Educação - aprovação. 
na 938 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 3.453/2002, do 
Deputado Doutor Viana, e 3.454/2002, do Deputado Aílton Vilela 
(Ciente. Publique-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de logo mais, 
às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 8h30min, nos termos dos editais 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1988 REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/8/2002 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Eduardo Brandão - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Jairo Siqueira 
de Azevedo - Entrega de placa - Apresentação musical -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Andrade - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Glycon Terra 

Pinto - João Leite - João Paulo - Maria Olívia - Sebastião Costa. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. 
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Cel. Carlos Augusto, representando o Gen. Barbosa, Comandante 
da 4a RM-4a DE; Jairo Siqueira de Azevedo, Presidente da Cidade dos 
Meninos São Vicente de Paulo; Juiz Armando Freire, representando o 
Juiz Geraldo José, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado; as 
Exmas. Sras. Juíza Janete Gomes, do Juizado da Infância e 
Juventude; Anália Maria Ferreira, Secretária Adjunta da Secretaria do 
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; e o 
Exmo. Sr. Deputado Eduardo Brandão, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Charles Lotfi , Diretor 

Executivo da Associação Comercial de Minas Gerais; Ílvio Braz 
Azevedo, Presidente do Lar dos Meninos; e José Garcia de Aguiar, 
Diretor da Associação de Promoção Humana Divina Providência. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a entidade de 

assistência a menores carentes Cidade dos Meninos São Vicente de 
Paulo. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional, 

interpretado pela Banda de Música Cidade dos Meninos, sob a 
regência de José Lima Costa. 

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

Exmos. Srs. Cel. Carlos Augusto, Geraldo Azevedo, Juiz Armando 
Freire, Exmas. Sras. Juíza Janete Gomes, Anália Maria Ferreira, 
prezado companheiro Deputado Eduardo Brandão, Deputados, 
demais autoridades, meus senhores, minhas senhoras, jovens e 
crianças, o Poder Legislativo de Minas Gerais homenageia hoje, 
graças à feliz iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, um ideal e um 
sonho que se concretizaram numa obra assistencial de grandeza 
incomparável: a Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo. localizada 
no Município de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. 

Inaugurada em 13/12/98, com a finalidade de promover a formação 
integral do menor carente e abandonado, a Cidade dos Meninos 
prepara os jovens para a vida, por meio da educação e da 
profissionalização, incentivando o seu desenvolvimento físico , o amor 
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ao trabalho, a disciplina e a educação moral e religiosa. 

Resolver os problemas da infância e da juventude é o nosso maior 
desafio nos dias atuais. Metade da população mundial tem menos de 
25 anos, e 90% desse contingente são pobres ou muito pobres. É 
imperativo, portanto, oferecer educação, empregos e oportunidades a 
esses jovens. 

Iniciativas conduzidas com seriedade, como a da Associação de 
Promoção Humana Divina Providência mantenedora e 
administradora da Cidade dos Meninos -, tornam-nos confiantes na 
possibilidade da solução dos problemas de nossas crianças e jovens. 

A Cidade dos Meninos tem capacidade para atender até 5.500 
alunos e, atualmente, beneficia mais de 3.500 jovens. 

A entidade oferece, também, casas-lar, locais em que os pais e 
mães sociais cuidam dos jovens, dando-lhes suporte material , moral e 
educacional, com o objetivo de reconstruir o seu moral e sentido de 
família, essencial para a sua integração à sociedade. 

Os alunos, além de se prepararem para o mercado de trabalho, 
cursando as oficinas profissionalizantes, recebem uma formação 
integral, que inclui prática de esportes e atividades extracurriculares, 
como coral e banda de música, entre outras. 

Antes de encerrar, faço uma homenagem pessoal ao nosso amigo 
Jairo Siqueira de Azevedo, nascido em Datas, mas criado em minha 
terra natal, Curvelo, orgulho de todos nós. Que Deus continue a 
iluminá-lo e a guiá-lo, para conseguir levar sempre adiante esse 
projeto tão espetacular. 

A todos aqueles que lutam para a manutenção da Cidade dos 
Meninos, prestamos nossa homenagem, em nome da sociedade 
mineira, pela importância do trabalho desenvolvido. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Eduardo Brandão 
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Jairo Siqueira de Azevedo, 

Cel. Carlos Augusto, Juiz Armando Freire, Juíza Janete Gomes, 
Anália Maria Ferreira, Deputados João Leite e João Paulo, senhores e 
senhoras, caros conterrâneos de Ribeirão das Neves, já dizia o 
grande filósofo grego Platão que: "Procurando o bem dos nossos 
semelhantes, encontramos o nosso". Esse tem s ido um dos lemas da 
Associação de Promoção Humana Divina Providência, realizadora e 
mantenedora de diversas obras de assistência social. 
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A Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, localizada na nossa 

querida Ribeirão das Neves, é um belo exemplo de projeto 
desenvolvido pela Associação Humana Divina Providência. No ano de 
1993. lançava-se a pedra fundamental que originou a Cidade dos 
Meninos, fruto do esforço. da dedicação e do trabalho incansável de 
pessoas como o Dr. Jairo Sique1ra Azevedo e demais presentes que 
representam a luta pela manutenção da entidade. 

A Cidade dos Meninos volta sua atenção para a promoção do menor 
carente, sobretudo o atendimento ao menor abandonado de rua, e 
presta, também , auxílio de formação profissional e educacional às 
pessoas menos favorecidas que vivem na comunidade local. 

O objetivo principal é a formação integral dos menores nas áreas 
social , pedagógica, profissional, esportiva, moral e cristã, sempre com 
foco em três pontos considerados fundamentais na realização dos 
trabalhos: amor e carinho - é exigência inquestionável que os 
Diretores, funcionários e voluntários tratem cada menor como um filho , 
respeitando os defeitos de cada um e reconhecendo suas qualidades; 
disciplina rígida - todo expediente realizado pelos menores na 
entidade é baseado em normas e horários, iguais para todos e que 
devem ser rigorosamente cumpridos; nenhuma ociosidade - a partir 
de 6 horas da manhã até as 9 horas da noite, os menores realizam 
diversas atividades, que preenchem o seu dia, como aulas 
profissionalizantes, práticas esportivas, educação religiosa, entre 
outras. 

São 100 casas-lar, com capacidade para 16 meninos cada; um 
centro de preparação profissional, com 24 salas de cursos 
profissionalizantes; 21 galpões para cursos profissionalizantes e 
produção; escolas de 1° e 2° graus; centro de saúde, com 12 
consultórios médicos, 7 gabinetes dentários, ambulatório, farmácia e 
enfermaria para 20 leitos; 3 galpões com 12 alojamentos para abrigar 
360 semi-internos; campo de futebol; piscina olfmpica; quadras de 
esportes; ginásio coberto; auditório, cinema, teatro e centro cultural ; 
restaurante escola; centro comercial para venda de produtos 
fabricados na própria obra; cozinha comunitária; refeitório; 
alojamentos para funcionários ; uma igreja; uma fazenda-escola, são 
alguns dos componentes da estrutura física da Cidade dos Meninos, 
que impressiona os visitantes da obra, numa demonstração de que a 
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vontade de realmente realizar ações positivas em prol da melhoria 
das condições de vida do próximo é uma força capaz de impulsionar a 
queda de vários obstáculos. 

Quem nasce com o dom de plantar as sementes do bem e da 
solidariedade não se abala com as barreiras do caminho e converge 
sua luta em trabalhos repletos de bons resultados, que traduzem, para 
aqueles que não teriam nenhuma oportunidade de crescimento, a 
esperança de uma vida digna. 

Só para se ter uma idéia de quão organizada é a entidade e de 
como os menores recebem a chance de sair da marginalização, 
podemos destacar alguns dos vários cursos profissionalizantes 
implantados na entidade, tais como: tornearia , digitação, manutenção 
e montagem de computadores, eletricidade industrial , eletrônica 
básica, carpintaria, corte e costura, garçom, cabeleireiro, artesanatos 
em couro, jardinagem, bovinocultura e tapeçaria. 

Atualmente, são atendidos na Cidade dos Meninos cerca de 800 
meninos em regime de internato; 240 em semi-internato; 900 em 
cursos profissionalizantes externos; 125 no ensino fundamental e 
1.320 no ensino médio. 

Pela demonstração desses números, podemos verificar a relevância 
do trabalho desenvolvido pela entidade. Quantos jovens já passaram 
pelos cursos e escolas da Cidade dos Meninos e obtiveram formação 
integral, pressuposto básico para alcançar uma vida plena. 

Nosso objetivo com a realização desta reunião é fazer justiça a essa 
obra assistencial tão séria e comprometida com seus princípios. 
Rogamos a Deus, mestre e senhor de nossa vida, condutor de nossa 
missão neste planeta, que continue abençoando todos os 
responsáveis pela existência da Cidade dos Meninos São Vicente de 
Paulo. 

Aos fundadores, Diretores, professores, padrinhos, ex-alunos e 
atuais alunos que fazem parte desse projeto, queremos render todas 
as nossas homenagens e expressar todo o nosso apreço pela Cidade 
dos Meninos, que contribui para a melhoria das condições de tantos 
jovens e de tantas famílias da nossa querida Ribeirão das Neves e 
região. 

Temos hoje uma única certeza: somente a solidariedade pode salvar 
um mundo tão desigual. Solidariedade, no mais amplo sentido, traduz-
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se em ações empenhadas, capazes de conceder a tantos a 
oportunidade de vislumbrar um futuro decente. 

Na I Carta aos Coríntios, diz São Paulo sobre a suprema excelência 
da caridade diante de todas as virtudes: "E ainda que tivesse o dom 
de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda 
que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. se 
não tivesse a caridade, nada seria". 

No dicionário, a palavra "caridade" significa benevolência e 
compaixão, mas todos aqueles que tiveram suas vidas modificadas 
em virtude da existência de pessoas caridosas, como as que mantêm 
obras sociais tão belas quanto a Cidade dos Meninos, sabem que o 
real sentido da caridade é o de amor ao próximo, é o coração que 
pulsa com a certeza de que, apesar das dificuldades da condição 
errante do ser humano, das dores do mundo, da violência e da má 
distribuição de renda, a esperança de um mundo melhor não é mera 
utopia ou ilusão. Como dizia o mestre da filosofia, o grande Tolstoi , 
"Só há uma maneira de acabar com o mal: é responder-lhe com o 
bem". É o que tem feito a Cidade dos Meninos, tendo à sua frente o 
nosso amigo e grande benfeitor Dr. Jairo Siqueira Azevedo, 
merecedor de nossos mais sinceros reconhecimentos, para quem 
peço a todos aqui presentes uma calorosa salva de palmas. Muito 
Obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Neste instante, será exibido vídeo institucional produzido 

pela Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo. 
- Procede-se à exibição de vídeo. 

Palavras do Sr. Jairo Siqueira de Azevedo 
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Cel. Carlos Augusto, Juiz 

Armando Freire, Juíza Janete Gomes, Secretária Adjunta Anália Maria 
Ferreira, Deputado Eduardo Brandão, nosso querido amigo, Diretores 
da Cidade dos Meninos, amigos presentes, queridos filhos e meninos 
da Cidade dos Meninos, queremos agradecer muitfssimo ao Deputado 
Eduardo Brandão pela homenagem que recebemos, pois foi por meio 
de requerimento de sua autoria que a Assembléia Legislativa resolveu 
homenagear a Cidade dos Meninos. Não se trata aqui da pessoa de 
Jairo Azevedo, que é apenas um instrumento inútil deste maravilhoso 
Deus, que tudo pode e tudo faz. Jairo Azevedo não faria nada se não 
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tivesse esta equipe maravilhosa, composta por sua diretoria, os 
voluntários, os nossos dedicadíssimos funcionários e os nossos 
meninos. 

Quero dizer que, no último sábado, anteontem, lançamos um novo 
desafio. 

Quando inauguramos o Lar dos Meninos, há 26 anos, imaginávamos 
que os nossos educadores eram os Freis Terciários Capuchinhos, que 
vieram nos ajudar naquela tarefa. Depois disso, quando resolvemos 
construir a Cidade dos Meninos, ampliamos essa responsabilidade de 
educadores para os nossos pais e mães sociais, para os nossos 
instrutores e professores. Depois, pensamos: por que não para todos 
os funcionários? Porque a melhor maneira de educar é através do 
exemplo. 

Neste fim de semana prolongado, tive a oportunidade de dedicar-me 
um pouco a um trabalho que estou fazendo para os nossos meninos: 
escrever um livro - bastante modesto, porque não sou escritor -
dedicado aos princípios morais que regem o nosso trabalho. Esse livro 
tem sido escrito com o sacrifício da minha família, porque durante a 
semana é impossível ter tempo para isso. A minha esposa tem-se 
ressentido disso, tenho certeza, e a ela presto a minha homenagem e 
expresso o meu agradecimento pela compreensão. Vamos para a 
nossa casa de campo, mas tenho de ficar numa mesa de trabalho, 
infelizmente ou felizmente , porque considero bastante gratificante 
esse trabalho que tenho de fazer também nos fins de semana: 
planejar, organizar, estruturar e, agora, dedicar-me a esse trabalho 
novo. 

Meditando neste fim de semana prolongado sobre esse trabalho, no 
sábado lançamos um desafio aos nossos queridos meninos: 
educadores devemos ser todos nós, inclusive vocês. Já que a melhor 
educação é feita pelo exemplo, por que não os meninos veteranos 
receberem os novatos, mostrando-lhes o caminho, em vez de 
tentarem vantagens, como acontece normalmente nas faculdades , 
onde acontecem aqueles fatos - que antigamente eram piores - com 
os calouros? Eles podem fazer muito também, considerando-se cada 
um irmão do outro, chamando cada um o outro à responsabilidade, à 
realidade das suas atitudes. No momento em que conseguirmos isso-
e vamos conseguir -, a Cidade dos Meninos terá o seu trabalho 
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completo. 

Hoje, já temos a felicidade de expandir o trabalho da Cidade dos 
Meninos nos novos centros de formação profissional que estamos 
construindo. Já temos três em funcionamento: um no Bairro 1 o de 
Maio, outro no Justinópolis e outro no Jardim América. Mas outros 
virão. Uma vez que todos não podem ir à Cidade dos Meninos, ela 
pode ir até eles, já que o gravíssimo problema que temos no Brasil é a 
falta de profissionalização. Daquela quantidade de pessoas que nos 
procuram pedindo emprego, quando perguntamos o que sabem fazer, 
respondem que qualquer coisa serve. Quer dizer: "Eu não sei fazer 
nada". Isso é muito triste. 

Queremos, neste ano, formar e dar profissão a 12.500 jovens e, de 
acordo com nossos levantamentos, no próximo ano, formaremos 25 
mil. Essa é a grande colaboração que podemos dar aos jovens. e 
temos colhido bons frutos . 

Há os pais e as mães sociais, e, em meados do ano, inauguramos o 
trabalho que podemos chamar de irmãos sociais. Alunos nossos estão 
ocupando, com êxito, o cargo de orientar outros alunos. Nos dois 
últimos centros de formação profissional inaugurados este ano, dos 16 
profissionais de um deles, 13 são ex-alunos da Cidade dos Meninos e, 
dos 11 do outro, 8 também são ex-alunos. Foram admitidos, não 
porque era mais fácil , uma solução caseira, mas porque eles 
mereciam; porque, além das qualidades profissionais, demonstravam 
grande amor à causa. Isto é o que temos conseguido inspirar nesses 
meninos: muito amor. 

Muitos deles me chamam de pai , do que me orgulho. Tenho a todos 
como filhos . Não importa que sejam brancos, negros, pequenos ou 
grandes. Alguns são até maiores que eu. São meus filhos. 

A construção da Cidade dos Meninos representa apenas 1 O% do 
nosso trabalho; 90°'<> continuam por ser feitos. Esse trabalho não 
termina nunca. A manutenção, por exemplo, nunca acaba. Levanto 
todos os dias com uma dívida diária de R$37 .000,00, para suprir as 
necessidades da Cidade dos Meninos, do Lar dos Meninos, do Lar 
dos Idosos e do Centro de Formação Profissional. Não recebemos 
nenhuma ajuda do poder público. Conseguimos tudo com a 
comunidade: empresários, profissionais liberais, operários cooperam 
conosco. 
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Outro dia, um cinegrafista que trabalhou no filme a que 

assistimos telefonou-me dizendo que queria contribuir com R$20,00 
mensais. Achei bonita sua atitude, porque é funcionário de uma 
empresa e sentiu, durante seu trabalho, a necessidade de participar, 
mesmo que com pouco. Só que o pouco com Deus é muito. A Cidade 
dos Meninos foi feita seguindo este princípio: soma de esforços. 
Ninguém colaborou com mais de 1 %, mas um grande número de 
pessoas irmanou-se para ver a obra concluída, e assim tem sido 
também para sua manutenção. 

A Cidade dos Meninos vive hoje dificuldade com sua conta de 
energia elétrica, que está altíssima. Temos trabalhado junto à CEMIG, 
para resolver a questão. Ainda não logramos êxito, mas também não 
perdemos a esperança. Se não conseguirmos um acordo, teremos de 
fechar os cursos noturnos, a escola do 2° grau, que, funcionando à 
noite, dá aula a 680 alunos. 

Sabemos que, em Ribeirão das Neves, só há cinco escolas do 2° 
grau. Para atenderem à população da cidade, seriam necessárias 30 
escolas. Por essa razão é que estamos construindo mais 2.800m2 de 
escola e enfrentando os desafios. Loucura? Talvez. 

É necessário fazer alguma coisa. O nosso refeitório tem 2.020m2
. 

Não é grande, mas é do tamanho necessário para receber todos 
esses meninos. 

Manifestamos, no documentário apresentado agora, a tristeza pelas 
50 casas vazias e uma fila interminável de candidatos. Resolvemos 
colocar em prática o que sempre dissemos: confiamos na divina 
providência, é ela que mantém essa obra. Abrimos mais 20 casas, 
sem termos os padrinhos garantidos. Até outubro, teremos garantidas 
outras 30 casas e teremos selecionado os meninos para ingresso, no 
princípio do ano. 

Não construímos essa obra com nenhum interesse, com nenhuma 
vanglória, com nenhuma vaidade humana. Construímos e a temos 
mantido - e todos os Diretores pensam dessa forma; neste momento 
estamos respondendo por todos - com o intuito de agradar a Deus, de 
ver em cada um desses jovens a figura do próprio Cristo. Foi o que ele 
disse: "Amai ao próximo como a vós mesmos". 

Noutra passagem, o apóstolo diz que amar a Deus, que não se vê; 
mas não amar o próximo, que se vê, é ação de mentiroso. É muito 
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fácil amar um Deus que fazemos muito distante de nós, mas amar 
o nosso próximo, com todos os problemas, com todas as dificuldades, 
é realmente difícil. É isso que temos tentado na Cidade dos Meninos. 
E podemos dizer que não estamos sozinhos. 

Lembro-me, neste momento, de determinado dia em que se nos 
deparou um dilema muito grande na Cidade de Deus, quando foi eleito 
para Diretor da escola uma pessoa indesejável. Foi feita uma 
manipulação política e escolhida essa pessoa, que não serviu para ser 
nosso professor, devido às péssimas qualidades. No entanto, essa 
pessoa foi escolhida para ser o Diretor da casa. Ficamos num terrível 
dilema: esse Diretor não pode tomar posse, porque introduzirá aqui 
dentro o que é indesejável, uma politicagem. Vai começar a disputar o 
poder. Não queremos ter o poder, mas é preciso haver uma única 
cabeça direcionando nossos trabalhos. Eduardo Brandão, como 
Prefeito de Ribeirão das Neves, tomou a decisão e disse: "Jairo, seu 
problema está resolvido, a escola será municipalizada. Com isso, 
faremos um convênio, dando a vocês, Diretores, o direito de escolher 
ou vetar não só o Diretor, mas todo o corpo docente". Essa atitude de 
Eduardo Brandão marcou, selou a nossa amizade, porque 
demonstrou naquele momento um pensamento muito mais amplo, 
muito mais distante. Ele anteviu o que poderia ocorrer com uma obra 
como aquela, se fosse manipulada ao bel-prazer de pessoas 
inescrupulosas. Essa atitude foi muito importante. Quando fizemos o 
convênio da escola de 2° grau, pudemos colocar-nos na situação de 
exigir essa cláusula da Secretaria da Educação. 

Essa cláusula foi aceita, e escolhemos o Diretor e todos os 
professores. E aqueles professores que não partilham a mesma 
filosofia de trabalho não servem para nós. Aqueles professores que 
querem o cargo como um cabide de emprego ou como qualquer outra 
coisa, que não estão dentro do pensamento da Cidade dos Meninos, 
que é o mais puro. de fazer desses nossos meninos, aqui 
representados por uma pequena parcela, verdadeiros cidadãos, 
verdadeiros cristãos, verdadeiros profissionais, verdadeiros amigos, 
não servem para nós. Queremos enfrentar essa dureza, muito maior 
que os problemas financeiros que enfrentamos, de ensinar esses 
meninos a ser gente. Lembro-me de uma entrevista que foi feita, há 
muito tempo, no início da Cidade dos Meninos, quando um garoto 
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você aprende aqui?". Ele respondeu: "Em primeiro lugar, aprendo a 
ser gente". Ele respondeu isso por si mesmo. Aquilo nos encheu de 
alegria, porque não foi ensinado, mas ele respondeu aquilo que 
aprendeu na prática, aquilo que estava sentindo. É o que ocorre com 
nossos garotos. 

Hoje, estamos criando um corpo de voluntários na Cidade dos 
Meninos, composto por meninos que vão trabalhar em suas favelas , 
com famílias mais pobres que eles, distribuindo cestas. Ficaram muito 
felizes , porque aceitei , no sábado, que fizessem uma minicampanha: 
"Vida sem Fome", feita no mês março de todo ano. Realizarão esse 
trabalho a fim de angariar alimentos para distribuir para as pessoas 
que estão em situação pior. Estamos vendo que esses meninos estão 
desenvolvendo o verdadeiro sentido da solidariedade, o que é 
necessário para que este mundo saia do marasmo, da confusão em 
que está mergulhado. O palestino mata o judeu, porque ele matou um 
palestino. que matou outro judeu, que matou outro palestino, e isso 
não tem fim. Só mesmo pensando com muito amor, perdão e 
solidariedade é que podemos vislumbrar um mundo mais justo, 
humano e melhor, em que as desigualdades sociais, se não 
acabarem, pelo menos sejam diminuídas. 

Agradecemos muitíssimo à Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
por esta oportunidade e esta homenagem que recebemos e a 
transferimos para toda a nossa equipe, inclusive os nossos meninos, 
que estão preocupados em colaborar uns com os outros. Muito 
obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Jairo Siqueira de 

Azevedo, Presidente da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, 
de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A 
Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo tem desenvolvido 
relevante papel na formação de menores carentes, nos campos 
profissional, social , pedagógico, esportivo, moral e religioso. Para 
tanto, baseia seu trabalho no amor, na disciplina e na realização 
constante de atividades. A entidade. que auxilia mais de 3 mil 
menores e dispõe de excelente estrutura física, é hoje o modelo de 
construção da cidadania, merecendo esta homenagem do Poder 
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Legislativo Estadual". 

- Procede-se à entrega de placa. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a banda de mus1ca 
Cidade dos Meninos, que, sob a regência de José Lima Costa, 
interpretará as seguintes músicas: "Boas Festas", "Peixe Vivo", 
"Amigos para Sempre .. e "Gente Humilde". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das 
autoridades e dos demais convidados e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de amanhã, dia 20, às 9 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia 20/8/2002.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.950/2002 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em 
exame tem a finalidade de garantir a todo cidadão o direito a 
informações relativas à merenda escolar. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1 , 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem o 
projeto novamente a esta Comissão, agora para receber parecer para 
o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento 
Interno, cabendo-nos, ainda apresentar a redação do vencido no 1° 
turno. 

Fundamentação 
Como a grande maioria do alunado da rede pública estadual vem de 

famílias com baixa renda, constata-se que há estudantes para os 
quais a merenda escolar é a principal refeição do dia. É sabido que a 
merenda escolar deixou de ser um lanche rápido para se transformar 
em refeição saudável , exatamente para suprir a deficiência alimentar 
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dos alunos carentes, permitindo-lhes obter o rendimento escolar 
esperado. A merenda escolar contribui também para que crianças e 
adolescentes adquiram hábitos alimentares salutares, além de ser 
uma forma de conter a evasão escolar. 

E, para que esse programa - conhecido como Merenda Escolar -
alcance seus objetivos, é necessário que a aplicação dos recursos 
recebidos na escola seja transparente e que a comunidade também 
exerça o papel de fiscalizar tais recursos, bem como a qualidade da 
alimentação servida aos alunos. 

Sob esse aspecto, o projeto de lei em análise merece atenção, pois, 
já que assegura a todo cidadão o acesso às informações que dizem 
respeito à merenda escolar, estará conquistando aliados para o 
melhor desempenho do referido programa, sem dúvida, um dos mais 
expressivos no âmbito social. 

Para corrigir vício de técnica legislativa, apresentamos a Emenda no 
1 ao vencido no 1 o turno, acrescentando-lhe a cláusula revogatória . 

Conclusão 
Pelas razões evidenciadas, opinamos pela aprovação, no 2° turno, 

do Projeto de Lei n° 1. 950/2002, na forma do vencido no 1° turno, cuja 
redação segue anexa, com a Emenda no 1, a seguir redigida. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se o seguinte art. 5°: 
"Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário .". 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
José Henrique, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião 

Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .950/2002 

Estabelece a obrigação de divulgação de informações sobre 
merenda escolar. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica assegurado à comunidade escolar o acesso às 

seguintes informações sobre a merenda escolar: 
I - prestação de contas dos recursos públicos destinados à merenda 

escolar; 
li- data de fabricação e validade dos produtos; 
111 -valor nutricional dos produtos. 



§ 1 o - O Conselho de Alimentação Escolar poderá definir outras 
informações a serem divulgadas. 

626 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação fará publicar, 
anualmente, no mês de março do exercício seguinte ao da execução 
dos recursos, no órgão oficial do Estado, o Demonstrativo Sintético da 
Execução Físico-Financeira dos recursos federais transferidos à 
Conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - e o 
respectivo parecer do Conselho de Alimentação Escolar. 

Art. 2° - Constitui falta grave o descumprimento desta lei , para fins 
de aplicação de penalidade estabelecida pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 2218/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Ney 
Martin Junqueira, ocorrido em 221812002, em Uberaba. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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ATAS 

ATA DA 203a REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/8/2002 
Presidência do Deputado Eduardo Hermeto 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Alberto 
Pinto Coelho - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Roger Agnelli -
Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila - Antônio Genaro - Eduardo 

Hermeto - Fábio Avelar- lrani Barbosa -João Paulo. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - Às 20h15min, 
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Celso Castilho de Souza, Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Roger Agnelli. Diretor-Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce; Stalim Amorim Duarte, Diretor de 
Gestão Empresarial da CEMIG, representando o Presidente, Sr. 
Djalma Morais; Ricardo Vinhas Corrêa da Silva, representando o 
Presidente da Federação das lndustrias, Sr. Robson Braga de 
Andrade; Jesus Murillo Mendes, Presidente da Mendes Júnior; José 
Fernandes Rennó, representante da Associação Comercial de Minas 
Gerais; e o Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento que 
deu origem a esta homenagem 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Antônio do Carmo 
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Neto, Prefeito de Brumadinho; Eduardo Ferreira, Diretor da 
COMISA; jornalista Andréia Rivera, da BBC Brasil ; Jair Pereira Costa, 
Prefeito de Barão de Cocais; José Alcino Bicalho, Assessor Especial 
da Presidência da USIMINAS; Ângela Gutierrez, Diretora do Grupo 
Cultural Flávio Gutierrez: Vander José Borges, Prefeito de Sabará, 
representado pelo Secretário de Administração, José Borges; Teima 
Pinto, jornalista da "Gazeta Mercantil"; José Afonso Assunção. 
Presidente da Líder Táxi Aéreo. Saudamos os demais componentes 
da CVRD, demais jornalistas, autoridades, senhoras e senhores. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Companhia 

Vale do Rio Doce pelos seus 60 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será interpretado pelo Quarteto Musical Belo-Horizontino. 

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

Exmo. Sr. Celso Castilho, Roger Agnelli, Stalim Amorim Duarte, 
Ricardo Vinhas Correia, Murillo Mendes, José Fernando Coura, José 
Fernandes Rennó, Deputado Alberto Pinto Coelho, demais 
autoridades, senhoras e senhores, é com grande satisfação que esta 
Presidência dá início à reunião especial em homenagem à Companhia 
Vale do Rio Doce, atendendo a requerimento do Deputado Alberto 
Pinto Coelho. 

Fundada em 1942 pelo então Presidente Getúlio Vargas, essa 
empresa vem, há 60 anos, construindo uma história de sucesso e 
realizações intimamente ligada às nossas Minas Gerais, onde atua, 
principalmente, nas áreas de mineração e geração de energia elétrica. 

O chão de nosso Estado foi , durante séculos, percorrido por 
bandeirantes e aventureiros que seguiam o curso do Rio Doce em 
busca do ouro e das pedras preciosas. Ainda hoje, nesse rico subsolo, 
dormem bilhões de toneladas de minério de ferro, em um quadrilátero 
formado por Conselheiro Lafaiete, Mariana, Sabará e ltabira. A Vale 
do Rio Doce é responsável pela extração desse minério bruto e pela 
sua transformação em importantes divisas para o País. 

A companhia, desde a sua criação, vem batendo recordes 
sucessivos no domínio da exportação : em 1949, foi responsável por 
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80% das exportações brasileiras de m1neno de ferro. Em 1967, 
estava entre as seis maiores empresas exportadoras do mundo. Oito 
anos mais tarde, era a maior exportadora mundial , detentora de 16% 
do mercado transoceânico do produto, e tornou-se, em 1976, a maior 
geradora de divisas do País. A Vale é também a maior produtora de 
ouro da América Latina. 

Cabe ressaltar que, não obstante seu desempenho operacional e a 
natureza extrativista das suas atividades, sempre demonstrou 
compromisso ímpar com o meio ambiente, haja vista a sua 
preocupação com a preservação da reserva florestal de Unhares, no 
Espírito Santo. A empresa teve, aliás, seus esforços reconhecidos 
com a obtenção do certificado ISO 14001 - norma internacional que 
especifica os requisitos do sistema de gestão da qualidade ambiental, 
tornando-se a primeira companhia de mineração do mundo a ter 
unidade certificada. 

Consciente da importância do desenvolvimento sustentável , a Vale 
vem adotando, há muitos anos, métodos para o contínuo 
aprimoramento de suas atividades, sem perder de vista o respeito ao 
meio ambiente. O programa ambiental CVRD realiza ações junto às 
comunidades indígenas sob influência direta da mineração e da 
estrada de ferro Carajás, em especial nas áreas de saúde, educação, 
infra-estrutura e promoção do desenvolvimento, visando 
principalmente a reduzir a dependência das comunidades em relação 
a recursos de terceiros. 

Na maior parceria privada do IBAMA, a empresa vem contribuindo 
ativamente para a preservação de área de cerca de 1.200.000ha de 
florestas tropicais. 

A Vale , em sintonia com o nosso tempo, sabe que a prosperidade de 
uma empresa está intimamente ligada ao bem-estar das comunidades 
onde atua. Assim, a Fundação Vale instrumento de ação social da 
companhia, desenvolve e apóia diversos projetos, sobretudo na área 
de educação. 

Empresa genuinamente brasileira, a Vale do Rio Doce é um 
exemplo a ser seguido, por sua atuação social , sua preocupação com 
a qualidade de vida de seus empregados, sua interação com a 
sociedade e seu exemplar respeito pelo meio ambiente. 

Esta casa, em nome do povo mineiro, manifesta a sua mais sincera 
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admiração pelo trabalho desenvolvido pela Vale do Rio Doce e 
congratula-se com a empresa e todos os seus empregados pelos 60 
anos de sucesso. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho 
Senhoras e senhores, quero que minhas primeiras palavras nesta 

solenidade comemorativa dos 60 anos da Companhia Vale do Rio 
Doce registrem a unidade de pensamento dos Deputados Estaduais 
mineiros nesta homenagem que a Assembléia Legislativa presta a 
essa empresa que é modelo e referência no Brasil e no mundo. 

São 77 as assinaturas que acompanham o requerimento que tive a 
honra de encaminhar à Presidência desta Casa para a convocação 
desta reunião especial , como são 77 os Deputados Estaduais que 
representam Minas Gerais neste parlamento, unanimidade que honra 
empreendimento que tanto tem a ver com a história econômica, 
política e social de nosso Estado. 

Essa história, que remonta aos idos de 1911 , quando foi fundada a 
ltabira lron, sob controle inglês, traz em seus anais o nome do 
Presidente Artur Bernardes, eleito em 1922 para o Governo de Minas, 
sustentando a bandeira da nacionalização da empresa. Passa pelas 
mudanças dos anos 30, quando o Código de Minas consagra, em 
1934, a União como proprietária das riquezas do solo e do subsolo de 
nosso País. E converge na fundação da Companhia Vale do Rio 
Doce, em 1°/6/42, por meio de decreto do Presidente Getúlio Vargas. 

Nesses 60 anos de história, um nome merece ser citado com 
primazia: o do mineiro notável Eliezer Batista, escolhido como um dos 
empreendedores do século XX no Brasil. Soube, de forma pioneira, 
formular a estratégia da Vale muito além do âmbito de empresa 
mineradora, mas como projeto logístico de longo alcance. Por isso a 
Vale construiu e constrói ferrovias e portos, participa de usinas 
hidrelétricas e atua na área de navegação e transportes em projetos 
diversificados, como siderurgia e ferro-ligas, bauxita, alumínio e 
alumina; minerais não-ferrosos como ouro, cobre, caulim e potássio; 
pesquisa mineral, madeira, celulose e papel. 

Mantém uma fundação voltada para o desenvolvimento social , com 
projetos de relevante interesse comunitário ou de âmbito regional , 
como ocorre nos municípios sob a sua área de influência no vale do 
Rio Doce. O mesmo acontece no Pará, no Maranhão, no Espírito 
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Santo, no Rio de Janeiro, onde a Vale desenvolve atividades 
produtivas de grande porte. 

Basta mencionar, por exemplo, que no Pará. onde atua há 33 anos 
na maior província mineral do planeta, a de Carajás, a empresa 
responde pela geração de quase 1/3 do produto estadual. É uma 
presença tão forte que alguém sugeriu a mudança de seu nome para 
"companhia vale do mar doce", lembrando a denominação que os 
espanhóis davam ao rio Amazonas na época do seu descobrimento. 

A par de ser a empresa mais lucrativa do Brasil , também empenha-
se em retornar aos acionistas taxa impressionante do seu patrimônio 
líquido. Esta taxa ficou acima de 25% no exercício de 2001 . quando 
registrou lucro recorde de R$3.000.000.000.00, em conjuntura 
sabidamente desfavorável da economia mundial. 

Com sua privatização em 1997, a história fez prevalecer sua lógica: 
foi adquirida pelo Consórcio Brasil , permanecendo como 
megaempreendimento genuinamente nacional, de liderança em 
escala mundial. 

Unindo os tempos de empresa estatal e privada, o gênio de Eliezer 
Batista dos anos 60 e da década de 80 encontra na linha do tempo, no 
início de um novo século, o talento criador do seu jovem Presidente 
Roger Agnelli , a maior e mais grata revelação da nova geração de 
executivos brasileiros. 

Desde que ingressou na Vale, sobretudo a partir de julho de 2001 , 
quando assumiu a Presidência Executiva da empresa, a companhia 
vem passando por sucessivas reestruturações. Uma das principais foi 
a redefinição do seu foco de atuação, com nova estratégia de 
negócios. Assim, a maior produtora e exportadora de minério de ferro 
do mundo, que atua igualmente em diversas outras áreas como 
aquelas aqui citadas, decidiu deixar de lado antigos projetos e investir 
em outros, adquirindo a CAEMI e a FERTECO e consolidando sua 
posição de liderança no mercado mundial. 

Esta estratégia de crescimento centrada nos mercados em que 
tenha condições de estar entre os líderes globais, associada com 
investimentos pesados em energia elétrica, concentra importantes 
projetos em Minas Gerais, com investimentos de US$96.000.000,00 
em nosso Estado somente neste ano e uma projeção de 
investimentos, nos próximos dois anos, de mais US$330.000.000,00. 
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Esses investimentos se distribuem por vanas regiões do Estado, 
com a geração de mais de 1 O mil novos empregos diretos e indiretos. 

Aí estão os projetos na área de ferrosos de Fábrica Nova, Brucutu. 
Capão Xavier e Vargem Grande, com novas iniciativas na logística, 
através do trem expresso, e o incremento de atividades no Triângulo, 
e no setor energético, com as unidades de lgarapava, Porto Estrela, 
Aimorés, Candonga, Funil e Capim Branco I e 11. 

Outros investimentos estão destinados à qualidade ambiental , área 
em que a Vale credenciou-se como a primeira mineradora do mundo a 
obter o Certificado ISO 14000, que fixa normas de operação com a 
proteção do meio ambiente. 

O cinturão verde de ltabira abrange 6.900ha de áreas preservadas, 
e foram implantados, nos últimos cinco anos, com investimentos de 
US$25.000.000,00, sistemas de controle de poluição, a rede 
automática de monitoramento atmosférico de ltabira e o controle e 
monitoramento de barragens. 

O Programa Vale Ambiente, por exemplo, atinge um público-alvo de 
50 mil pessoas, com a capacitação de professores da rede pública 
estadual, a fim de mobilizar a soc1edade para a preservação do meio 
ambiente. 

Recordo-me das palavras do Governador Itamar Franco. na 
solenidade, realizada no Palácio da Liberdade, em que autorizou a 
CEMIG a associar-se à Vale do Rio Doce no projeto da Usina 
Hidrelétrica de Aimorés. Disse S. Exa. que "a Vale do Rio Doce é 
emblemática para nós, mineiros, e, por isso, a empresa merece toda a 
confiança do Governo de Minas Gerais". Confiança que, reafirmada 
pela Assembléia Legislativa, pela totalidade de seus Deputados, deve 
sustentar sempre uma cooperação permanente, econômica e social , 
entre a Vale e o nosso Estado. Mas queremos, sobretudo, que a forte 
presença da Vale no Brasil e no mundo represente, cada vez mais, 
um fator estratégico para o próprio País e para a sociedade brasileira. 
Trata-se do ponto de convergência entre a livre iniciativa, o interesse 
público e a responsabilidade social da empresa privada nacional. 

Que, de fato, esse poderio mundial da Vale sirva de efeito-
demonstração para outras empresas brasileiras; que sirva de 
referência para que o povo brasileiro possa, igualmente, sentir orgulho 
de sua capacidade criadora a partir do exemplo dos trabalhadores da 
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Vale- da mina ao porto, da pesquisa à logística-, que construíram 
e continuam construindo a grandeza dessa empresa. 

Que possamos ler, no futuro , notícias como aquela que lemos 
recentemente na imprensa brasileira: "Com cerca de 70 projetos 
sociais, a Cia. Vale do Rio Doce investe R$17.000.000,00 por ano em 
programas voltados para a educação, capacitação profissional e 
cidadania. A missão da Fundação Vale do Rio Doce é a de atuar 
como instrumento de ação social, por intermédio do desenvolvimento, 
patrocínio, promoção e incentivo a projetos sociais de alto impacto, 
executados por parceiros públicos, privados e entidades da sociedade 
civil". 

Esta missão social da empresa, hoje extremamente valorizada no 
terceiro setor, no qual a Vale também é pioneira - assim como tornou-
se empresa global antes da globalização de nossos dias -. torna-se 
mais relevante quando as matérias-primas que alimentam o seu 
invejável poder econômico vêm de recursos naturais de nosso solo e 
subsolo. 

São riquezas que, exigindo grandes investimentos, alta tecnologia e 
a competência de recursos humanos para serem transformadas em 
bens e produtos capazes de competir no mercado internacional, 
representam, antes de tudo, um patrimônio e um bem comum da 
nossa sociedade, de Minas Gerais e do Brasil. 

Por isso, a garantia da nacionalidade brasileira da Vale do Rio Doce 
é um bem inalienável, o mais importante de todos, especialmente 
numa conjuntura internacional instável, de alto risco econômico e 
político. 

Valeu a pena, pois, termos construído em nosso País, nestes 60 
anos, com nossos próprios recursos humanos e materiais, empresa 
que pode ostentar o 1 o lugar mundial no setor de matérias-primas 
estratégicas para o desenvolvimento social e econômico de qualquer 
nação. 

A "Vale Brasil" é prova maior de que o risco Brasil , manipulado pela 
especulação financeira . será superado e se transformará, cada vez 
mais, na "oportunidade Brasil", símbolo do trabalho, da inteligência e 
da criatividade do bom e tão sofrido povo brasileiro! 

Vale , pois, a esperança, o ideal e, temos a certeza, haverá de valer 
a realidade de um futuro melhor! Muito obrigado. 



Exibição de Vídeo 
O locutor - A partir deste instante, será exibido vídeo institucional da 

CVRD. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Palavras do Sr. Roger Agnelli 
Autoridades. senhores e senhoras, caros colegas da Cia. Vale do 

Rio Doce e empresas ligadas, a todos o meu muito obrigado. Sinto-me 
honrado, feliz e alegre por estar nesta Casa representativa do Brasil . 
de onde saíram grandes políticos que conduziram este País. 

A Vale nasceu há 60 anos, em 1942, no Governo do Presidente 
Getúlio Vargas, sendo seu primeiro Presidente o Dr. Israel Pinheiro. 
Nascemos em ltabira, crescemos e continuamos a fazê-lo . A Vale 
expandiu suas atividades para todas as fronteiras. Fomos para o Pará, 
Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e para o resto do mundo. 
A Vale está presente e tem atitude proativa com todos os seus 
clientes. Hoje, a Vale é grande mineradora, considerada uma das 
grandes forças da mineração mundial. Estamos nos negócios de 
alumínio, cobre, energia, logística, potássio, ouro, manganês, 
desenvolvendo projetos de níquel e disputando. de igual para igual. 
com todas as grandes mineradoras do mundo. Temos o orgulho de 
dizer que somos empresa privada nacional com quase 1 milhão de 
acionistas, considerada uma das forças da mineração mundial. 
Exemplo, em vários países do mundo, de empresa responsável 
socialmente e no que se refere ao meio ambiente, inclusive ganhando 
prêmios na Europa, França, em todas as nossas áreas de atuação. 

Tenho orgulho por um dos prêmios, que recebemos neste ano, do 
Instituto ( ... ), que homenageou uma das empresas ligadas à Vale do 
Rio Doce. a Rio Doce ( ... ), no Norte da França, em ( ... ). A pergunta 
que saiu em todas as entrevistas era: qual o segredo dos brasileiros? 

Pegamos uma empresa com problemas ambientais muito sérios, 
problemas com sindicato, com trabalhadores, problemas na produção. 
Nós a transformamos em empresa rentável , ecológica e socialmente 
correta. que a comunidade respeita. A comunidade francesa trata a 
Vale como empresa de excelência em território francês. No Brasil, não 
é diferente. A Vale tem tido e continuará tendo atitude de muita 
proximidade com as comunidades onde atua. Temos conseguido isso 
e devemos fazer mais. 
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A Vale tem um compromisso com o País. os Estados e os 

municípios onde atua. Hoje, tem valor de mercado perto de 
US$11.000.000.000,00. No ano passado, gerou para a balança 
comercial brasileira cerca de US$3.000.000.000,00. É o maior saldo 
de uma empresa no Brasil, não se compara com nenhuma outra em 
diversas áreas e setores. Te mos um faturamento superior a 
US$5.000.000.000,00. Hoje, temos 21 mil empregados na companhia, 
sem contar os terceirizados. Nos canteiros de obras da Vale, temos 
mais de 20 mil trabalhadores fazendo projetos novos de investimento. 
Estamos investindo, neste ano, US$1.000.000.000,00 e devemos 
investir até 2007 algo perto de US$6.000.000.000,00. Em Minas 
Gerais, estamos investindo, neste ano, US$496.000.000,00, sendo 
US$107.000.000,00 em energia, e US$93.000.000,00, nas nossas 
ferrovias. O Brasil precisa desenvolver esse setor, para aumentar a 
eficiência e a produtividade e reduzir o custo Brasil. Estamos 
investindo, acreditando. Devemos investir nos próximos anos cerca de 
US$350.000.000,00. Neste ano. somente nas nossas atividades de 
minério de ferro e novas minas, como Brucutu e Fábrica Nova, serão 
perto de US$20.000.000,00. Em Minas, até 2005, devemos investir 
US$1 .000.000.000,00. São números impressionantes, em qualquer 
lugar do mundo. Mas esse é o tamanho da Vale do Rio Doce, o 
tamanho do compromisso da Vale com Minas e o País. 

Também nos orgulhamos de investir no social. Em Minas Gerais, 
investimos cerca de US$1 .500.000,00. Devemos continuar investindo 
em atividades sociais por meio dos braços da Fundação Vale do Rio 
Doce e diretamente, por meio das nossas áreas operacionais. Temos, 
em Minas, 6.500 empregados, e daqui saem cerca de 70% da nossa 
produção. A Vale do Rio Doce é essencialmente mineira, é 
mineradora mineira. de vários tipos de minério. O nosso compromisso 
com Minas continua. Nascemos, crescemos aqui , fomos e somos 
reconhecidos como várias outras empresas mineiras e muitos 
mineiros. Quero citar alguns nomes marcantes da vida brasileira: 
Carlos Drummond de Andrade, Juscelino Kubitschek, Milton 
Nascimento e muitos outros músicos mineiros; Aleijadinho, na arte 
sacra; Yara Tupinambá e Amilcar de Castro, nas artes plásticas. 

Na culinária , temos o pão de queijo, que comi até no Japão mineiro, 
exportado por nós. Como empregados da Vale do Rio Doce, sentimo-
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nos extremamente honrados, satisfeitos em receber esta 
homenagem nesta ilustre Casa. 

Tenho uma mensagem de otimismo para deixar. Tenho a 
característica de ser otimista sempre. Estamos investindo. Achamos 
que o Brasil supera esta crise, como superou tantas outras. Hoje, 
estamos melhores do que há duas semanas. do que há dois, cinco ou 
dez anos. O País está evoluindo, mas tem desafios importantes pela 
frente. 

Todos nós, sociedade brasileira, políticos, empresários, 
trabalhadores, temos de fazer um planejamento e acreditar que temos 
de trabalhar e investir. Estamos fazendo nossa parte, e tenho certeza 
de que a democracia. os políticos brasileiros também têm feito a sua. 

Hoje, podemos dizer que estamos dando exemplo para o mundo em 
termos de democracia, maturidade e responsabilidade, em todos os 
sentidos. O Brasil tem um futuro brilhante. Acredito também que a 
nossa Companhia tem importante futuro. Estamos completando 60 
anos com espírito jovem, grande musculatura e enorme vontade de 
crescer. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Roger Agnelli de 

placa alusiva à homenagem, com os seguintes dizeres: "Presente em 
dez Estados da Federação, a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD-
está intimamente ligada ao bem-estar das comunidades onde atua, 
estando comprometida com o desenvolvimento sustentável e o 
respeito ao meio ambiente. A homenagem do Poder Legislativo 
Estadual à Companhia Vale do Rio Doce pelos seus 60 anos de 
fundação". 

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Alberto Pinto Coelho, autor 
do requerimento, para que juntos façamos a entrega da placa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Quarteto Musical 
Belo-Horizontino, que interpretará a música "Travessia". 

- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. Presidente - Parabenizamos o Quarteto Musical Belo-

Horizontino. 
Encerramento 



6?.7 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das 

autoridades e dos demais convidados e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de amanhã, dia 23, às 8h30min, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 3868 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/8/2002 
Presidência dos Deputados Aílton Vilela e Jorge Eduardo de Oliveira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 1a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 322, 323, 324 e 
325/2002 (encaminham solicitação de retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 2.291 /2002 e encaminham Projetos de Lei n°S 2.343, 
2.344 e 2.345/2002, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios - Questão de ordem - 28 Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 2.346/2002 -
Requerimento no 3.464/2002 - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Carlos Pimenta. Dimas Rodrigues (3), Marco Régis, 
Sebastião Navarro Vieira (2), Wanderley Ávila e Miguel Martini -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 14h2min, 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. 
18 Parte 

18 Fase (Expediente) 
Ata 
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- O Deputado Eduardo Hermeto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Mauro Lobo, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 322/2002* 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente: 
Cumpre-me solicitar V. Exa. o obséquio de sua atenção em tomar as 

devidas providências para retirar da apreciação dessa egrégia 
Assembléia Legislativa o Projeto de Lei no 2.291 , de 2002, que dispõe 
sobre a aplicação do incentivo fiscal de que trata a Lei n° 12.733, de 
1 O de dezembro de 1997, a projetos esportivos, com o escopo de seu 
reexame. 

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

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

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 323/2002* 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu os 
imóveis constituídos dos terrenos onde funcionam as Escolas 
Municipais Alfredo Gonçalves Teixeira e Honório Laurindo Barroso, 
nos Bairros Timbó e Brejão, do Município de Careaçu. 

Os imóveis são constituídos de quatro terrenos: uma área de 
1.375m2

, situada na Fazenda do Timbó, Bairro Timbó, doada por 
Sebastião Barroso, conforme Escritura Pública lavrada no Cartório de 
Paz e Registro Civil de Careaçu, Livro no 52, fls . 19v a 21 , datada de 
30 de abril de 1968, com registro no 1.646, fls. 57, Livro 3-E, Cartório 
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de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí; dois 
terrenos foram doados pelo próprio Município de Careaçu, conforme 
Escritura Pública lavrada no Cartório de Paz e Registro Civil de 
Careaçu, Livro n° 52, fls . 21 e 22v, e registro no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí n° 12.215 e 12.216, 
fls. 3 , Livro 3-U, sendo um, com área de 625m2

, na Fazenda do 
Timbó, Bairro Timbó (registro n° 12.215), e o outro, com a área de 
625m2

, na Fazenda Santa Maria, Bairro Brejão (registro no 12.216}; 
uma área de 1.375m2

, na Fazenda Santa Maria, Bairro Brejão, doada 
por Benedito Teixeira dos Santos, conforme Escritura Pública lavrada 
no Cartório de Paz e Registro Civil de Careaçu, Livro no 52, fls. 24 a 
26, e registro no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
Santa Rita do Sapucaí. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a devolução ao Município de Careaçu, mediante doação, as 
escolas que o próprio município construiu e vem mantendo há mais de 
40 (quarenta) anos. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu 
apreço e especial consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2 .343/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu os 

imóveis que especifica. 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Careaçu os imóveis constituídos de quatro terrenos: uma área de 
1.375m2 , situada na Fazenda do Timbó, Bairro Timbó, havida por 
doação de Sebastião Barroso, conforme Escritura Pública lavrada no 
Cartório de Paz e Registro Civil de Careaçu, Livro n° 52, fls.19v a 21 , 
datada de 30 de abril de 1968, com registro no 1.646, fls. 57, Livro 3-E, 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do 
Sapucaí; dois terrenos doados pelo próprio Município de Careaçu, 
conforme Escritura Pública lavrada no Cartório de Paz e Registro Civil 
de Careaçu, Livro 52, fls. 21 a 22v, e registro no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí no 12.215 e 12.216, 
fls. 3. Livro 3-U, sendo um, com área de 625m2 , na Fazenda do 
Timbó, Bairro Timbó (registro n° 12.215), e o outro, com a área de 
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625m2 , na Fazenda Santa Maria, Bairro Brejão (registro no 12.216); 
e uma área de 1 .375m2 , na Fazenda Santa Maria. Bairro Brejão, 
havida por doação de Benedito Teixeira dos Santos, conforme 
Escritura Pública lavrada no Cartório de Paz e Registro Civil de 
Careaçu, Livro no 52, fls. 24 a 26, e registro no Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. 

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 324/2002 .. 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Maria de 
ltabira o imóvel que especifica. 

Esclareço que o imóvel caracterizado na proposta anexa foi doado 
pelo Município ao Estado para a construção de um posto de saúde, 
que hoje encontra-se sob a administração municipal. A doação visa 
regularizar esta situação, providência que atende à municipalização 
dos serviços dessa natureza. 

Apresento a Vossa Excelência, nessa oportunidade, protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.344/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Maria de 

ltabira o imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Santa Maria de ltabira terreno com área de 368,00m2 , situado na Rua 
José Mariano Pires, no 209, naquele município, registrado sob o no Av 
2-559, fls. 551 , Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis daquela 
Comarca. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 



funcionamento de um posto de saúde. 
Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo 

de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário ." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 325/2002* 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2002. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel que especifica. 

Informo que o terreno objeto da proposta anexa foi doado ao Estado, 
em 19 de março de 1954, para a construção de Escola Estadual. 

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e a 
Secretaria de Estado da Educação manifestaram-se favoráveis à 
doação, tendo em vista a municipalização da Escola Estadual, 
providência que atende ao interesse do desenvolvimento das 
atividades educacionais do Município, conforme consta na Resolução 
n° 9.282, de 6 de março de 1998, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Apresento a Vossa Excelência, nessa oportunidade, protesto de 
elevado apreço e distinta consideração. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.345/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Lima Duarte, terreno com área de 2.000,00m2 e benfeitorias nele 
existentes, situado na Rua Benvindo de Paula, s/n°, Bairro Santa 
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Terezinha, naquele município, registrado sob o n° 6.898, Livro 3 -
F. fls. 117, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima 
Duarte. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento de Escola Municipal. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se. findo o prazo 
de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
único do artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Ten.-Cel. BM Gilvam Almeida Sá, Diretor de Atividades Técnicas 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, encaminhando, em 
atenção a requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, o quadro da 
situação das casas de show em Belo Horizonte e orientações sobre 
procedimento em caso de incêndio; e informações sobre falhas 
havidas na Casa de Show Canecão Mineiro. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 2.894/2001.} 

Do Sr. Ailton Natalino Rocha, Presidente da Câmara Municipal de 
Curvelo, encaminhando cópia da Indicação n° 192/2002, do Vereador 
Edson Eugênio da Silva, em que solicita providências para que sejam 
autorizados o recapeamento , o alargamento e a reforma da BR-135 e 
da BR-040. (-À Comissão de Transporte.) 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de manifestar 

nossa satisfação pela solicitação de retirada de pauta do Projeto de 
Lei nn 2.291 /2002, que dispõe sobre a aplicação de incentivo fiscal. 

Tivemos a oportunidade de ocupar a tribuna na semana passada 
para discutir essa pretensão do Governador do Estado, que queria 
que a lei de incentivo à cultura também pudesse ser utilizada por 
projetos esportivos. 

Em comissões da Assembléia Legislativa já está tramitando projeto 
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de nossa autoria que cria o financiamento do esporte, uma lei 
separada da lei da cultura. Creio que a manifestação da classe 
cultural e a manifestação da Assembléia, contrárias a que recursos da 
cultura sejam destinados ao esporte, fizeram com que o Governador 
solicitasse à Assembléia a retirada de tramitação desse projeto de lei. 

Agora, Sr. Presidente, Deputado Aílton Vilela, esperamos que o 
Governador do Estado sancione, após exame por parte da 
Assembléia Legislativa, o projeto de nossa autoria que cria o 
financiamento para o esporte em Minas Gerais, alcançando o 
desporto educacional para as crianças que estão na escola, o 
desporto de rendimento e também aquele praticado por todas as 
pessoas em todas as idades. Que o esporte tenha a própria lei de 
financiamento, e que a cultura permaneça com a sua. É um equívoco 
retirar recursos da cultura para destinar ao esporte. O esporte precisa 
de seu financiamento definido, como a cultura também precisa. 

Essa é uma vitória da cultura no Estado e também uma vitória da 
Assembléia, já que vários Deputados se manifestaram contra essa 
pretensão do Governador do Estado. Esperamos agora que o projeto 
de nossa autoria, que cria o financiamento para o esporte em Minas 
Gerais, seja aprovado pela Assembléia Legislativa e seja também 
sancionado pelo Governador do Estado. 

Sr. Presidente, agradeço a atenção e repito que estamos satisfeitos 
com a retirada de tramitação desse projeto. Gostaria de lembrar que o 
Deputado Amilcar Martins já tinha solicitado anteriormente a retirada 
do pedido de regime de urgência encaminhado pela liderança do 
Governo na Assembléia. Muito obrigado. 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.346/2002 

Altera a Lei no 14.361 , de 23 de julho de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Dê-se ao inciso 11 dos arts. 5° e 6° a seguinte redação: 
"Art. 5°- ..... ... ................................................................. ...... . 
Art. 6° - ................................................ ............ .. ......... ...... .. . . 
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11 - oito cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de 

recrutamento amplo, com carga horária de oito horas diárias;". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2002. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A Lei no 14.361 , com origem no Poder Legislativo do 

Estado de Minas Gerais, sancionada, em 23/7/2002, pelo Governador 
Itamar Franco, deverá se adequar às normas da Lei n.0 14.176, de 
16/1/2002, que estabelece a jornada de trabalho da classe de 
Assistente de Atividade de Saúde de 40 horas semanais (8 horas 
diárias) a partir de 1°/1 0/2001. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 3.464/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Faculdade de Direito do Sul de Minas pela passagem do 43° 
aniversário de sua fundação.(- À Comissão de Educação.) 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues (3) , Marco Régis, Sebastião 
Navarro Vieira (2), Wanderley Ávila e Miguel Martini. 

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 
realização do Ciclo de Debates " As Demandas de um Brasil que 
Envelhece. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - Estão 
reabertos os nossos trabalhos ordinários. 

Encerramento 
O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
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convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 28. 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. 

ATA DA 2063 REUNIÃO ESPECIAL, EM 26/8/2002 
Presidência do Deputado João Paulo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Agostinho Patrús - Palavras do Ministro Paulo Geraldo de Oliveira 
Medina - Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Bilac Pinto - Glycon Terra Pinto -

João Pinto Ribeiro - Marco Régis - Maria Olívia. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 20h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a compor a mesa os Exmos. Srs. Paulo 
Geraldo de Oliveira Medina, Ministro do Superior Tribunal de Justiça e 
nosso homenageado; Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, 
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Eduardo Azeredo, 
ex-Governador do Estado; Deputados Federais Custódio Mattos, Hélio 
Costa. Mário de Oliveira e Romeu Queiroz; Nedens Ulisses Freire 
Vieira, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais; Conselheiro 
José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais; e o Deputado Agostinho Patrús, autor do requerimento que 
deu origem a esta homenagem. 
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Registro de Presença 

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Henrique 
Nelson Calandra, Juiz do 11 Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, 
representando o Tribunal de São Paulo; Marcos Túlio de Melo, 
Presidente do CREA-MG; Juiz Tarcísio Alberto Giboski, representando 
o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; Juiz Antônio Miranda 
de Mendonça; Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Presidente da 
Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -; Murilo Badaró , 
Presidente do BDMG e da Academia Mineira de Letras; José Murilo 
Procópio, Conselheiro Federal , representando o Conselho Federal da 
OAB; e Maurício de Oliveira Campos Júnior, Conselheiro Efetivo da 
OAB, representando o Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta reunião a 

homenagear o Exmo. Sr. Paulo Medina, Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 

será executado pelo 2°-Sargento Leonardo. da Academia Musical 
Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais. 

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

A Presidência sente-se imensamente honrada em saudar o ilustre 
Ministro Paulo Medina, nesta justa homenagem, que lhe é prestada 
por iniciativa do Deputado Agostinho Patrús. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais orgulha-se da 
marcante presença desse notável jurista mineiro no Superior Tribunal 
de Justiça, última instância de julgamento das causas 
infraconstitucionais. 

O Ministro Paulo Medina, em sua longa carreira no Poder Judiciário, 
vem-se mostrando coerente com sua vocação, definida, em suas 
próprias palavras, como o ideal de ser Juiz. 

Paralelamente à magistratura, dedicou-se à atividade docente, 
contribuindo para a formação de nova geração de profissionais do 
direito, em escolas de Juiz de Fora, Barbacena, Lafaiete e Belo 
Horizonte, lecionando tanto na área do direito civil quanto na do direito 
penal. 
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Na época de estudante, foi Presidente do Diretório Central da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo sido Vereador e 
Presidente da Câmara Municipal de Rochedo de Minas. 

Como Presidente da AMAGIS, empreendeu uma gestão inovadora e 
até ousada, que repercutiu em todo o País, levando-o naturalmente à 
Presidência da AMB. 

Ao chegar ao ST J, pôde corroborar a confiança do povo brasileiro 
nesse que tem sido chamado de autêntico tribunal da cidadania. O 
estado de direito assegura independência entre os poderes públicos, 
que. entretanto, só funcionam adequadamente quando suas 
atividades são exercidas de maneira harmônica, respeitosa e 
cooperativa por quem as dirige ou simplesmente as integra. A 
trajetória do nosso homenageado registra exatamente esse perfil , 
porquanto sempre interagiu com singular êxito com vários escalões de 
todos os poderes a par de seu prestigio pessoal. seu temperamento 
ameno e sua respeitabilidade. 

Que sua vocação para a vida pública seja sempre coroada de 
vitórias, como reconhecimento pela competência, dignidade e elevado 
espírito humano que marca sua carreira. São esses os votos desta 
Casa, que representa o povo de Minas Gerais e que hoje homenageia 
esse filho tão ilustre, o Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina. 
Parabéns. Muito obrigado a todos. 

Palavras do Deputado Agostinho Patrús 
Prezado Presidente, Deputado João Paulo, Exmos. Srs. Ministro 

Paulo Medina, o homenageado desta noite, Desembargador Gudesteu 
Biber Sampaio, Eduardo Azeredo, Deputados Federais Custódio 
Mattos, Hélio Costa, Mário de Oliveira, Romeu Queiroz, Procurador-
Geral Nedens Ulisses Freire Vieira , Conselheiro José Ferraz, 
Deputados e Deputadas, ex-Presidentes do Tribunal de Justiça do 
Estado, Juízes do Tribunal de Alçada, Juizes. Procuradores, 
Presidentes de entidades, verificamos que se transforma em mesa de 
honra o nosso Plenário e nossas galerias, tantas são as autoridades e 
entidades presentes nesta solenidade. A admiração pelo trabalho de 
V. Exa. , Ministro Paulo Medina, tornou nosso Plenário pequeno, tantos 
são os amigos que quiseram vir aqui homenageá-lo. 

A homenagem que hoje fazemos ao Ministro Paulo Medina, 
representante da tradição jurídica mineira no Superior Tribunal de 



Justiça, é um merecido reconhecimento a uma carreira edificada 
sobre o trabalho, o estudo e a ética. 
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A vocação para a judicatura do Dr. Paulo Medina falou mais alto que 
o aceno político ocorrido na sua juventude. O líder estudantil em Juiz 
de Fora e Vereador em Rochedo de Minas optou, sem nenhuma 
dúvida, por outro aspecto do serviço à sociedade, marcado por uma 
lealdade que, desde então, tem percorrido toda a sua vida. 

E assim galgou, um por um, cada degrau da vida de magistrado, 
numa ascensão progressiva, etapa por etapa. 

Várias cidades mineiras puderam desfrutar da presença atuante de 
Paulo Medina em suas comarcas: Ervália, a primeira delas, o 
conduziria a Belo Horizonte, com passagens marcantes por 
Camanducaia, Santos Dumont e Conselheiro Lafaiete. 

Juntamente com o exercício do direito, nele se manifestava o 
interesse pelo magistério, fazendo com que os futuros advogados de 
Juiz de Fora, Barbacena, Lafaiete e Belo Horizonte pudessem privar 
da experiência, da reflexão e do conhecimento de um profissional 
capaz de atuar nas duas grandes áreas da ciência jurídica, tanto a 
civil quanto a penal. 

Após passar pelo Tribunal de Alçada, tendo ocupado sua Vice-
Presidência, chegou, como Desembargador, ao Tribunal de Justiça, 
vindo a integrar sua Corte Superior. Nesse percurso, não perdeu de 
vista suas características de bom político: aquele que pensa pelo 
grupo e procura unir a classe, voltado, como exemplo de cidadão e de 
humanista, para a realização do bem comum. 

O Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -
pôde recuperar o talento demonstrado na Presidência da Câmara de 
sua Rochedo de Minas. Sua atuação em prol da classe baseou-se no 
binômio saúde e independência do Juiz, partilhada com um colegiado 
participativo e sempre instado a exercer sua voz. 

Essa atuação conduziu Paulo Medina à Presidência da Associação 
dos Magistrados Brasileiros - AMB. Sem se pautar pelos interesses 
corporativistas, marcou sua gestão por um conteúdo democrático e de 
interação com a sociedade brasileira. 

Soube mostrar que o Juiz é um importante ator no jogo social , 
exercendo sua responsabilidade diante das transformações exigidas 
por um mundo pressionado por novas tecnologias, uma crescente 
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urbanização e sérias questões econômicas e ambientais. 

Agora, há um ano atuando no Superior Tribunal de Justiça, vem 
procurando participar do avanço e da modernização da justiça. Nesse 
colegiado maior, no qual repercutem as grandes questões do direito 
público, está atento aos reclames da economia, da família, da força de 
trabalho e dos próprios entes federativos da administração. 

Como Juiz e cidadão que busca a presteza do julgamento aliada à 
segurança jurídica, Paulo Medina tem-se batido por modificações na 
estrutura do Poder Judiciário e pela modernização do sistema 
processual. Postula, especialmente, a conscientização, tanto a do 
cidadão quanto a do poder público, do indispensável acatamento ao 
Judiciário nas questões já examinadas e decididas, evitando gerar 
inconformismos caracterizados pela repetição e pela inocuidade. 

O combate à corrupção e à violência, desejo de toda a Nação, 
apreensiva com a segurança e com a preservação da vida, e também 
indignada com a impunidade, faz parte de suas mais relevantes 
preocupações. Por isso está atento à responsabilidade de cada um de 
nós, incluídos aí um Judiciário mais rápido e desburocratizado, um 
Ministério Público cada vez mais atuante e um aparelhamento policial 
desligado da corrupção, moderno e imbuído do desejo de servir. 

Por acreditar nas instituições brasileiras e também na inquietação e 
na esperança do nosso povo, o Ministro Medina torna-se garante, por 
meio de sua ação e suas convicções, da confiança e da certeza dos 
brasileiros de que o Judiciário é seu último bastião. 

Esta Casa Legislativa tem sido cada vez mais a caixa de 
ressonância da sociedade mineira. E, como porta-voz de nosso povo, 
venho parabenizá-lo, Ministro, por tão bem representar o nosso 
Estado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado. 

Palavras do Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina 
Bem haja, amigos meus, bem haja Minas! Bem haja a grande Minas! 

Não se fala na grandeza de suas pradarias, na grandeza de suas 
selvas, na grandeza de seus vales e serranias, na grandeza de seus 
rios , na grandeza das entranhas de seu solo, na dessas fronteiras, 
sim, talhadas para abraçar sós toda uma nacionalidade; na dessas 
valadas, em que se rasgam, e dessas cordilheiras, em que se 
alcantilam os vultos e mistérios de um destino reunido no anfiteatro 
dos tempos, à espera de sua hora. Não, não se fala em nenhuma 
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dessas grandezas acumuladas no deslumbramento de um tesouro 
de gigantes, senão noutra maior, que todas elas, juntas, molduram 
num quadro de assombros: a grandeza das grandezas. a grandeza 
moral, a grandeza da virtude mineira, a grandeza da independência 
mineira, a grandeza do caráter mineiro. Muito obrigado. 

Exmos. Srs. Deputado João Paulo, em exercício da Presidência da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Gudesteu Biber, 
Eduardo Azeredo; Deputado Federal Hélio Costa; Deputado Federal 
Custódio Mattos; Deputado Federal Romeu Queiroz; Deputado 
Federal Mário de Oliveira; Nedens Ulisses; José Ferraz; Deputado 
Agostinho Patrús, a quem dou um abraço muito especial , autoridades, 
colegas, senhoras e senhores, familiares, a dádiva da simpatia 
pessoal, que se alarga pela minha amizade, inspirou o valoroso 
parlamentar, Agostinho Patrús a propor esta homenagem. A 
expressão do gesto acalenta o coração agradecido, mas espero o 
permitir dos nobres parlamentares para estender o motivo deste 
encontro fraterno , revestido de espírito cívico e visão de política, à 
magistratura do meu Estado e do País, fazendo-o, sobretudo, a meu 
saudoso pai, nume tutelar de minha vida. 

Orgulho-me do gratificante mandato para representar, como 
Presidente, a magistratura de Minas e do Brasil, quando ocupei as 
Presidências da AMAGIS e da AMB. 

No cumprimento do dever na Presidência dessas associações, 
vezes sem conta, freqüentei as salas deste Legislativo e as Casas do 
Congresso Nacional para falar e buscar, ouvir e debater perante 
Deputados e Senadores as causas que estava a sustentar, as causas 
da justiça e do povo, reconhecendo os políticos como devotados e 
acostumados às causas do interesse público no obrar de seus ideais. 

É, portanto, motivo de especial alegria retornar ao Plenário Juscelino 
Kubitschek, daqui a um mês centenário , o qual representa o melhor e 
mais positivo das tradições políticas e de empreendimento de nosso 
povo. 

Senhores, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais é o relicário 
das melhores virtudes de nosso Estado. Por esta tribuna passaram os 
maiores oradores do País e neste Plenário pontificaram grandes 
lideranças de Minas. Não é necessário lançar os olhos a uma 
distância maior para contemplarmos, envaidecidos, a memória política 



652 
mineira. Aqui se encontra o substrato das importantes decisões 
nacionais e a realização da liberdade, como lema de nossa bandeira e 
como síntese da alma política da Nação. Recorde-se, assentado entre 
os membros deste Legislativo, o inesquecível Tancredo Neves, que, 
da praça e do palácio apologéticos, já estadista, afirmou que "o 
primeiro compromisso de Minas é com a liberdade!". E, nas pegadas 
de sua história, esta augusta Assembléia, na incerteza da ditadura, fez 
ecoar o brado vigoroso de que se pode divergir de tudo o que se diz, 
mas que aqui se garante, firmemente , o direito de se dizer tudo o que 
se pensar. 

Assim já assinalava Mazzolan: "Podemos estar juntos, trabalhar 
juntos e amarmo-nos. sem que seja necessário ter o mesmo 
pensamento, a mesma opinião política, o mesmo altar". 

A liberdade de manifestação é estar Minas na vanguarda da 
liderança política nacional. É enviar ao Brasil a sua voz afirmativa, a 
sua contribuição criativa, o legado de sua história polftica. 

A Assembléia tem sido cenário para o ensino do diálogo e da 
conciliação, do espírito de tolerância e da missão altruísta, sem 
subserviência, marcando bem distintas e delineadas as linhas político-
partidárias para revelar-se à posteridade como escola e mestra. Fonte 
de ideários, mas também de resistência, quando se trata de preservá-
los à sanha incontrolável do poder pessoal. 

Senhores, tem-se a admoestação de Milton Campos: "Não há nada 
mais contrário à neutralidade do que a resistência. Enganam-se os 
que supõem resistir, porque calam e se retraem . Não pode haver 
consciências silenciosas quando a ofensiva do mal reclama todas as 
vozes. Então, as vozes que se calam são vozes que se cumpliciam, e 
os braços que caem são braços que colaboram''. 

Senhores, a neutralidade não se faculta ao Juiz e não combina com 
a alma do advogado e do político, que devem ser afirmativos e 
partidários, fortes nas idéias e praticantes do interesse público, apesar 
dos sacriffcios pessoais e dos desgastes da arte do convencimento 
construtivo. Nós, os Juízes, devemos ser imparciais, mas não 
confundir neutralidade com imparcialidade e independência. 
Cidadãos, possuímos ideologias, balizados pela Constituição e pelas 
leis. Ao povo, mediante sentenças fundamentadas, revelamo-nos 
como poder democrático, assim como, através das eleições, 
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democrático é o parlamento. Esta Assembléia Legislativa superou 
as ditaduras. Manteve-se acesa e indormida as noites negras dos 
golpes, erguendo-se grandes tribunos a reclamar, a protestar e a 
resistir. Mas amanheceu na alvorada da libertação. 

Esta Assembléia Legislativa, em recente passado, expressando o 
sentimento e a voz sufocada do povo, verberou a violência, combateu 
a impunidade, vergastou pelo látego do verbo e da ação a tortura, e. 
introjetada por missão sacrossanta, fomentou, destemida e altaneira, 
arrostando intimidações, a defesa e a supremacia dos direitos 
humanos. 

Esta Assembléia nova, do final do século XX e do limiar do novo 
século, é a Assembléia com que sonharam os defensores das maiores 
causas políticas de nosso consagrado passado. Rediviva na aceitação 
do destino de controlar, eis-nos diante de um Poder inovado e 
vigilante no acompanhamento da realização de sua obra legislativa. 
Aqui não apenas se fazem leis, mas verifica-se o cumprimento da lei , 
examinam-se os desvios e sobretudo se corrigem os rumos. 

Senhores, estou a apontar, agora, que existe profunda relação entre 
a Assembléia Legislativa. o Senado Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça. 

A augusta Assembléia e o Senado de tantas tradições são 
representantes do Estado federado. Procuram efetivar a autonomia 
estadual, no contexto federativo, e arbitrar o equilíbrio nacional. 

O Superior Tribunal de Justiça, que me sinto honrado por integrar, 
em vez de romper com o federalismo, consoante apregoam os que se 
formam contra a instância especial , tem a função de conservar a 
nacionalidade e a Federação, mediante a uniformização da 
jurisprudência, vivificada, com sensibilidade à mutação do mundo, que 
se constrói a partir da base, que está mais próxima do povo, o 
destinatário da justiça. 

Os Juízes não são jejunos de convicções políticas. São cidadãos. A 
política deve ser a alma da cidade. Mediante seu traçado, expresso na 
legislação, o Judiciário dirime conflitos e interpreta o texto como 
instrumento de governo e a serviço do bem comum. 

É a lei que confere o perímetro da matéria federal. Portanto, não 
poderá ser o Superior Tribunal de Justiça o autor da centralização. No 
domínio, previamente definido em lei, trafegará para conciliar, para 
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que estão a construir a moderna dogmática jurídica. 
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Logo, o efeito da Federação, indispensável para um país continental , 
estará na definição da matéria e do domínio da lei federal. Tenderá ao 
federalismo a atitude descentralizadora, a liberdade para que cada 
região defina os seus direitos, as suas pretensões e a vontade de seu 
povo. Será, ao contrário , tendente ao autoritarismo a iniciativa que 
inibe e, desnecessariamente, padronize. 

Tenho a visão de que deve ser propósito do Superior Tribunal de 
Justiça desafogar o Supremo Tribunal Federal e identificá-lo como 
Tribunal Constitucional. 

E, pela jurisprudência desse ancoradouro da cidadania, fortalece-se 
a verdadeira Federação, aliança entre povos, desejada pelas várias 
regiões do Brasil e fundamento do ideal republicano. 

Autoridades, nobres Deputados, senhores, quando Juscelino 
Kubitschek assumiu o Governo de Minas, constatou que diversos 
fatores haviam conspirado para que fosse desviado o rumo que, 
desde a juventude, tinha planejado para seus passos. 

Transcreve-se, do Presidente Juscelino Kubitschek: "A humanidade 
é integrada por alguns e por muitos". Esse aparente paradoxo parecia 
insinuar que existem eleitos, os predestinados, e o grande anonimato 
dos que formam o que se denomina a massa. "Não sei se o destino 
me escolheu para ser um desses alguns. Se houve predestinação, o 
que posso dizer é que não foi somente por sua influência que cheguei 
ao Palácio da Liberdade. Tive de vencer barreiras que pareciam 
intransponíveis. Vê-se, assim, que a política para mim não constituiu 
um objetivo, mas a conjunção de circunstâncias, de que falava 
Napoleão, para explicar a origem, de certo modo surpreendente. de 
algumas lideranças". 

Sr. Presidente, Deputado João Paulo, a maioria dos agentes 
políticos, Presidentes, Deputados, membros de Tribunais, resulta da 
predestinação e da alimentação de um ideal que se constrói no 
enfrentamento das dificuldades no renovar permanente de nossas 
forças . 

A apologia de Juscelino, como síntese de Minas, confirma Minas 
como síntese do Brasil e convoca-nos, brasileiros de boa-vontade, 
forças vivas da Nação, conscientes da responsabilidade das 
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investiduras em nossos elevados cargos, a corresponder ao 
passado e às futuras gerações, nesta passagem de eleições decisivas 
para o nosso País. 

Há nuvens negras. sim, mas o horizonte de nossos campos e a 
altivez de nossas montanhas estão abertos a superá-las e alçar os 
võos de uma terra que tem todos os componentes materiais para 
promover uma sociedade livre, justa e solidária. 

Necessário acreditar! Mister firmar-se para alavancar o futuro com 
otimismo, preservar a estabilidade econõmica, almejando o bem-estar 
social. 

Presidente, autoridades e políticos, caríssimos colegas advogados, 
membros do Ministério Público, minhas senhoras e senhores, meus 
familiares , vamos ter, apesar de nossas divergências, de nossos 
desencontros e acertos de convergência, no coração e na 
consciência, um só pensamento por Minas e pelo Brasil , o 
pensamento que nos legou, por sua obra e sua palavra, o imortal 
Juscelino Kubitschek: "O pessimismo é a doença sutil dos incapazes, 
o desalento letal dos vencidos. a psicose das coletividades 
acovardadas pelo desafio da história". 

As mãos trêmulas em sintonia com a orquestração dos céus, 
aparentando o sacrifício do acometimento do corpo, revelam, em João 
Paulo 11 , uma prece a Deus ao ritmo de seu generoso coração, que 
está a peregrinar pelo mundo, clamando contra a violência e as 
desigualdades sociais, pregando a paz e a defesa dos direitos 
humanos. Pela esperança no homem, busca seu parceiro na certeza 
da justiça e da fé. Exorta-nos Sua Santidade: "O bem comum da 
sociedade, que será sempre o novo nome da justiça, não se pode 
obter pela violência, pois a violência destrói o que pretende criar, seja 
quando procura manter o privilégio de alguns, seja quando tenta impor 
as transformações necessárias. As modificações exigidas pela ordem 
social justa devem ser realizadas por uma ação constante, muitas 
vezes gradual e progressiva, mas sempre eficaz, no caminho das 
reformas pacíficas. É este o dever de todos nós". 

Ao recordar. meus caríssimos amigos, partícipes deste encontro de 
história e afirmação cívica e política, as lutas desta Casa e os rumos 
dos problemas que nos estão a afligir, ao recordar, partícipes deste 
encontro de fraternidade - esperando o seu abraço a quem lhes 
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renova o coração agradecido-. estou a dar-lhes as mãos, voltado o 
olhar para o alto, penetrando-o no madeiro da cruz e no sacrifício do 
Calvário, para o testemunho de fé na liberdade do homem e na 
redenção da humanidade, rogando em humildade e súplica pela 
oração de Fulton Sheen: "Só aos pés desta cruz compreenderá o 
homem que a liberdade não está na libertação ante a verdade, nem 
na violenta sujeição a ela, mas no abraço amorável de uma alma que 
compreendeu a sua finalidade e clama das profundezas de um 
coração abrasado pela verdade: Sou tua, ó Deus! Socorre-me a mim, 
a quem tu criaste" . Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste instante, o Sr. Presidente fará a entrega ao Exmo. 

Sr. Paulo Medina de placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: "Em virtude de sua posse como Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, a Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais homenageia o Dr. Paulo Medina, ressaltando seu 
relevante trabalho desenvolvido no Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais e nos órgãos representativos dos Magistrados". 

O Sr. Presidente - Quero convidar o Deputado Agostinho Patrús 
para. juntos, fazermos a entrega da placa ao nosso homenageado. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O locutor- Convidamos os presentes a ouvir os músicos da PMMG. 
- Procede-se à apresentação musical. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 

aos convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial 
de amanhã, dia 17, às 8h30min, e para a reunião extraordinária 
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data. às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição do dia 27/8/2002.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 928 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dois, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela. 
João Leite e Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado 
Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL ). Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Aílton Vilela , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício do Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, Conselheiro José Ferraz, em que, 
atendendo a pedido da Comissão, informa sobre a relação das verbas 
liberadas pelas Secretarias e por órgãos estaduais para o Município 
de Antônio Carlos, no período de janeiro a dezembro de 2001. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 3.408 e 
3.423/2002. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta em 
que solicita seja realizada audiência pública da Comissão em 
Juramento, para debater a situação desse município após a 
construção da barragem do rio Juramento. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Marco Régis, Presidente - Aílton Vilela - Alberto Bejani. 

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

2.237/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela , do Deputado José Henrique, visa declarar 

de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores de 
Manhuaçu e Região, com sede no Município de Manhuaçu. 
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 21 /6/2002, a proposição 

foi encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao 
exame preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade comprovou ter personalidade jurídica, 
estar em funcionamento há mais de dois anos. ter em sua diretoria 
pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

Também o art. 15 do estatuto da Associação menciona que nenhum 
de seus membros recebe remuneração para o desempenho de suas 
funções, e o art. 30 estabelece que, extinta a Associação, seu 
patrimônio reverterá a uma instituição congênere, em uma clara 
demonstração de que seus propósitos e seus bens estão destinados a 
servir desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, especificamente 
os estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontramos óbice 
à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.237/2002 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator- Ermano Batista 

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

2.245/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

tem por escopo dar a denominação de Escola Estadual Zé de Caiu à 
Escola Estadual de Santa Rita, com sede no Município de Chapada 
do Norte. 

Publicado em 27/6/2002, no "Diário do Legislativo", foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e à de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia para ser apreciado, conforme determina 
o art. 188 do Regimento Interno. 
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Nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, passamos 

ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a denominação de Escola 

Estadual Zé de Caiu à Escola Estadual de Santa Rita, com sede no 
Município de Chapada do Norte, numa forma de reconhecimento dos 
trabalhos prestados por esse cidadão à comunidade. 

O art. 25 da Carta da República estabelece a competência de os 
Estados da Federação se organizarem e serem regidos por sua 
própria Constituição e leis que adotarem, obviamente observados os 
princípios constitucionais federais. Assim, compreende-se que o ato 
de dar nome a instituições e próprios públicos do Estado é matéria 
concernente à sua própria organização, portanto, de sua competência 
legislativa exclusiva. 

Quanto à maneira de formalizar o ato, trazemos à colação a Lei no 
13.408, de 21 /12/99, que obriga esta Casa a debater todas as 
iniciativas que conferem denominações no âmbito do Estado, uma vez 
que ela determina, em seu art . 1°, a edição de lei para se dar nome 
aos próprios, às instituições e aos estabelecimentos estaduais. 
Entretanto, é importante ressaltar que o art. 2° institui honraria a 
pessoas que se destacaram na comunidade. Assim. verificamos que a 
iniciativa consubstanciada no Projeto de Lei n° 2 .245/2002 vai ao 
encontro da legislação que disciplina a matéria; não há, portanto, 
óbice à sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2. 245/ 2002 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

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

2.257/2002 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei sob comento. do Deputado lvair Nogueira, visa 
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declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores Unidos 
da Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede no Município de 
Betim. 

Após ser publicada em 28/6/2002, a proposição foi encaminhada a 
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar 
da matéria quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, 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 pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, 
pois o parágrafo único do art. 32 dispõe que a Associação não 
distribuirá nenhuma parcela de seu patrimônio ou rendimento a 
nenhum membro de seus órgãos ou associados, e o parágrafo único 
do art. 33 estabelece que, no caso da extinção da entidade, o 
patrimônio será confiado a uma instituição afim que não tenha objetivo 
de lucros. 

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, porém, modificando o art. 
1 o do projeto para tornar correto o nome da Associação. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n.0 2.257/2002 
com a seguinte Emenda n° 1. 

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

Moradores Unidos da Vila Inconfidência e Bairro Amarante, com sede 
no Município de Betim.". 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende. Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aflton 

Vilela - Ermano Batista. 
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De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de 
informações sobre o café torrado e moído na embalagem do produto. 

Publicada em 25/5/2002, foi a matéria 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 
Determina a proposição em análise que os estabelecimentos 

especializados na torrefação e na moagem do café, em Minas Gerais, 
ficam obrigados a apresentar em destaque, na embalagem do 
produto, informações sobre a espécie do café, o percentual de mistura 
das espécies, a classificação da bebida e o ponto de torra. O 
descumprimento da determinação poderá levar à apreensão do café 
pelo órgão competente. 

De início, tendo em vista que o projeto trata de informações que 
devem constar na embalagem de um produto com o intuito de orientar 
o consumidor, consideramos que a matéria se situa na esfera de 
defesa do consumidor. Nesse sentido, dispõe a Constituição da 
República, no seu art. 24, V e VIII , que compete ao Estado legislar 
concorrentemente com a União sobre produção e consumo e 
responsabilidade por dano ao consumidor. 

No âmbito do União, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA - o órgão responsável pela regulamentação da rotulagem de 
alimentos embalados. A Portaria n° 42, de 1998, da ANVISA, 
determina quais as informações que devem constar obrigatoriamente 
nos produtos alimentícios e cria regras para a rotulagem facultativa . 
No caso específico do café torrado em grão e do café torrado moído, a 
Portaria no 377, de 1999, também da ANVISA, regulamenta a fixação 
de identificação e qualidade. Segundo a referida portaria, o produto 
deverá ser designado com a expressão "café torrado" seguida de sua 
forma de apresentação (em grão ou moído), e, na rotulagem do café, 
poderá constar a variedade, a origem ou a denominação específica, 
mas essas não são informações obrigatórias. É importante observar 
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que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu art. 6°, 
111 , estabelece como direito básico do consumidor a "informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem". Ainda. a 
Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC - instituiu o 
Programa de Controle do Café Torrado e Moído I Selo de Pureza 
ABIC, um programa de auto-regulamentação do setor, atestando a 
presença do selo na embalagem do café a pureza e a confiabilidade 
do produto encontrado no mercado, ou seja, o consumidor terá a 
certeza de que está comprando um café sem nenhum tipo de mistura. 
Segundo análise realizada pelo INMETRO em 1998, "a tendência de 
qualidade do café torrado e moído encontrado no mercado nacional, 
pelo menos daquelas marcas que possuem o Selo de Pureza da 
ABIC, é de estarem conformes em relação aos regulamentos 
vigentes". 

Verificamos, portanto, que várias informações necessárias à 
orientação do consumidor já são obrigatoriamente inscritas nas 
embalagens do café por exigência da legislação federal que trata da 
matéria. No entanto, outras. como as exigidas pela proposição em 
questão, são facultativas . Assim, no âmbito da legislação concorrente, 
poderia o Estado suplementar aquela legislação federal. 

Entretanto, no tocante à defesa do consumidor, nota-se que as 
exigências que eventualmente sejam feitas aos fornecedores devem 
efetivamente visar à proteção do consumidor, não sendo razoável 
exigir informações que em nada o beneficiem. Por isso, ao analisar o 
mérito desta proposição, a comissão competente deve verificar se as 
informações exigidas pelo projeto são realmente necessárias e se têm 
utilidade na orientação do consumidor. Caso contrário , a proposição 
não poderia prosperar por contrariar o princípio da razoabilidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, conclufmos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2 .189/2002. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2 .190/2002 
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 2. 190/2002 
visa a alterar o inciso V do art. 3° da Lei no 12.735, de 30/12/97, com a 
redação dada pela Lei n° 14.135, de 29/12/2001 . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/5/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça 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, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende isentar de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - as 
motocicletas utilizadas para o transporte público de passageiros na 
categoria aluguel, "moto-táxi". 

De acordo com a justificação do projeto, embora a legislação 
tributária já contemple a isenção relativa ao IPVA para veículos 
destinados ao transporte de passageiros na categoria aluguel, é 
necessária a alteração do inciso V do art. 3° da Lei n° 12.735, de 
30/12/97, para tornar claro que a isenção prevista no referido 
dispositivo é aplicável aos veículos da categoria motocicleta. 

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual , 
a teor do disposto no art. 24, I, da Constituição da República, segundo 
o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre direito tributário. O art. 150, § 6°, da referida 
norma, estabelece que qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, 
relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderão ser 
concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, 
que regule exclusivamente as matérias acima mencionadas ou o 
correspondente tributo ou contribuição. 

Ainda, de acordo com o disposto no art . 155 da Carta da República, 
em seu inciso 111 , compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre a propriedade de veículos automotores. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto 
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em relação à matéria objeto da proposição. 

O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/1 0/66) estabelece, 
no art. 172, "caput'' e incisos, que a lei permite à autoridade 
administrativa conceder, por despacho fundamentado. remissão total 
ou parcial de crédito tributário. considerando a situação econômica do 
sujeito passivo; o erro ou a ignorância escusáveis do sujeito passivo, 
quanto à matéria de fato; a diminuta importância do crédito tributário; 
as considerações de eqüidade, em relação com as características 
pessoais ou materiais do caso ;e as condições peculiares a 
determinada região do território da entidade tributante. 

Com a alteração introduzida no texto constitucional por meio da 
Emenda no 3, de 1993, que deu ao já mencionado § 6° do art. 1 50 
maior amplitude, ao estender a todas as modalidades de exoneração 
fiscal o princípio da legalidade específica. a lei já não pode permitir à 
autoridade administrativa remitir créditos tributários de forma 
indiscriminada e discricionária, como ensina Misabel Machado Derzi. 
Ainda. de acordo com a exposição de Hugo de Brito Machado, em seu 
"Curso de Direito Tributário", a remissão " ... só pode ser concedida 
pela autoridade administrativa para tanto expressamente autorizada 
por lei. Pode, também, embora não diga o CTN, ser concedida 
diretamente pela lei". 

O Anexo I da Lei no 9.503, de 23/9/97, que institui o Código 
Brasileiro de Trânsito - CBT -, define motocicleta como "veículo 
automotor de duas rodas, com ou sem 'side-car', dirigido por condutor 
em posição montada", entendendo-se, de acordo com o aludido texto 
legal. por veículo automotor "todo veículo a motor de propulsão que 
circule por seus próprios meios. e que serve normalmente para o 
transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de 
veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas". O termo 
compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não 
circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). A lei define, ainda, veículo de 
passageiros como "todo veículo destinado ao transporte de pessoas e 
suas bagagens". 

O Código Brasileiro de Trânsito- CBT-, em seu art. 96, classifica os 
veículos quanto à tração, quanto à espécie (em que se enquadram, na 
espécie "passageiros", o ciclomotor, a motoneta e a motocicleta, bem 
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como o automóvel) e quanto à categoria , em que estão inclusos os 
veículos oficiais, os de representação diplomática, de repartições 
consulares de carreira ou de organismos internacionais acreditados 
junto ao Governo brasileiro, os particulares, os de aluguel e os de 
aprendizagem. 

Sobre os veículos de aluguel , o CBT dispõe, em seu art. 107, que " .. . 
destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, 
deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às 
condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto 
estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou 
conceder a exploração dessa atividade". Ainda, de acordo com o art. 
135 da referida norma, "os veículos de aluguel , destinados ao 
transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou 
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, 
licenciamento e respectivo emplacamento de caracterfstica comercial, 
deverão estar devidamente autorizados pelo poder público 
concedente". 

Por se tratar de serviço público a ser concedido pelo poder público 
municipal, de acordo com as normas fixadas no âmbito municipal e 
sob a égide das normas federais que regulam a matéria, 
principalmente o Código Brasileiro de Trânsito - CBT -. fica claro que 
não cabe à autoridade administrativa estadual , competente para 
proceder ao emplacamento das motocicletas, o julgamento sobre a 
categoria dos veículos, se próprios para aluguel ou não, já que as 
autoridades competentes mencionadas assim os definiram. 

Dessa maneira, a cobrança do IPVA sobre os referidos veículos, 
pelo fisco estadual, sem o reconhecimento da isenção prevista no 
inciso V do art. 3° da Lei no 12.735, de 30/12/97, sob a justificativa de 
que aquele dispositivo não trata das motocicletas, não é correta, já 
que a competência para autorizar, permitir ou conceder a exploração 
da atividade é do poder público municipal. Assim sendo, justifica-se a 
remissão dos créditos tributários constituídos relativos à referida 
cobrança, já que esta é indevida. 

Quanto à configuração da hipótese de renúncia de receita, vedada 
pelo art. 14 da Lei Complementar no 101 , de 4/5/2000, trata-se de 
matéria a ser examinada pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, no momento oportuno. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.190/2002. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator- Aílton Vilela 

- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 2.233/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 
2.233/2002 disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos 
clientes nas faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões 
de crédito. 

Publicada em 20/6/2002 no "Diário do Legislativo''. a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do 
Consumidor. 

No momento, compete a esta Comissão emitir parecer sobre a 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta aqui 
relatada. 

Fundamentação 
Ao mesmo tempo em que a Constituição da República consagra a 

liberdade de iniciativa, nos termos dos arts. 1°, inciso IV, e 170, inciso 
V, ela também estabelece, como direito fundamental do cidadão, que 
"o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor", 
conforme dispõe o inciso XXXII de seu art. 5°. 

Assim, embora se atribua à "iniciativa privada" liberdade para 
oferecer bens e serviços aos cidadãos, jamais se pode chegar ao 
ponto de colocar em risco a liberdade do consumidor para a escolha 
do objeto e das condições de contratação. O que se quer, na 
Constituição, é que a liberdade de ambas as partes seja respeitada e 
que seus interesses sejam compatibilizados. 

Na espécie que ora se examina, observa-se a preocupação do 
legislador em evitar que, por engano, os consumidores sejam levados 
a optar por bens ou serviços que não lhes interessam. Se a operadora 
de cartão de crédito faz incluir numa mesma fatura serviços ou bens 
efetivamente contratados ao lado de outros que estão sendo apenas 
ofertados, haverá o risco real de o cliente pagar pelo que ele não quis 
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obter. 

A vida de hoje, excessivamente agitada e atribulada, não permite 
que as pessoas disponham do tempo e da atenção necessários para 
verificar os detalhes de uma contratação, inclusive para se informarem 
do que pode ou não ser cobrado, sobretudo se o valor é pequeno. Na 
pressa, alguém pode não conferir devidamente a fatura ou até pensar 
que certo item é parte obrigatória do serviço prestado pela operadora. 

Em casos assim, restará profundamente afetada a liberdade de 
contratação. O induzimento ao erro, ainda que não intencional, gerará 
profundo desequilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor, 
em benefício deste último. 

Não é à toa que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 
8.078 de 1990) fixa, para todo fornecedor, o dever, entre outros, de 
relacionar, com precisão, os caracteres do produto que oferta, de 
redigir de forma clara os contratos de adesão, de aceitar o 
desfazimento de contratos firmados por telefone. Tudo isto pode ser 
conferido, especialmente, nos arts. 31 , 39, inciso VI , 46, 47, 49 e 54, § 
3°, da citada lei, lembrando-se, ainda, que o seu art. 56 estabelece 
extenso rol das correspondentes sanções administrativas. 

A propósito, vale transcrever o conteúdo de alguns desses 
dispositivos: 

"Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazo e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores. 

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: 

....... ............ ......... VI - executar serviços sem prévia elaboração de 
orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as 
decorrentes de práticas anteriores entre as partes; 
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Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não 

obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 
seu sentido e alcance". 

Nota-se. com efeito, a existência de um conjunto de normas federais 
que privilegiam e asseguram a clareza de informação nas relações de 
consumo, como forma de evitar que o consumidor cometa erros 
involuntários no momento da contratação de bens ou serviços. Por 
isto, não há necessidade alguma, nestes casos, de legislação 
suplementar estadual. 

Apesar de o inciso V do art. 24 da Constituição de 1988 atribuir aos 
Estados competência concorrente em matéria de consumo, esta só 
deve ser exercida diante da necessidade efetiva de norma legal. Caso 
contrário, ter-se-á uma sobreposição de normas que, além de inócua, 
só faz dificultar o conhecimento do direito pelos cidadãos. 

Além disso, as normas jurídicas não devem ser necessariamente 
minuciosas. Os comandos dotados de maior grau de generalidade e 
abstração, tal como se verifica nos citados dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor, têm maior vocação para acompanhar a 
dinâmica da vida em sociedade. A regulação minuciosa de situações 
fáticas, como se propõe no projeto em análise, engessao aplicador da 
lei, pois, a cada novo caso concreto que se lhe apresentar, ele 
dependerá de nova lei para decidir. Isso, com efeito, posterga, 
injustamente, a solução dos conflitos de interesse. Se hoje se luta por 
uma justiça mais célere, para tanto é preciso construir um direito que 
facilite essa celeridade. 

Assim, ainda que a Constituição, no âmbito da competência 
concorrente, pretenda assegurar autonomia política aos Estados 
membros e, com isto, descentralizar e pluralizar o exercício do poder 
político, não é seu intento admitir que os Estados membros legislem 
desnecessariamente. O exercício da competência suplementar deve 
ocorrer segundo critérios de razoabilidade e eficiência legislativas. A 
proposição em foco, como se pode ver, não reflete bem essa 
aspiração constitucional, ao versar sobre tema já esgotado pela 
legislação federal. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.233/2002. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton 

Vilela - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.241 /2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da CPI do Preço do Leite, o Projeto de Lei n° 2.241 /2002 
visa à inclusão do leite na merenda escolar e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21 /6/2002, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art . 188, c/c 
o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A CPI do Preço do Leite apresentou o projeto de lei em questão com 

o intuito de estimular o consumo do leite produzido no Estado, 
mediante, por um lado, sua adoção nas merendas escolares, em 
detrimento do leite em pó, que, muitas vezes, sequer é produzido no 
Brasil, e, por outro, mediante propaganda institucional. 

Faremos o estudo do projeto em etapas, analisando em separado 
cada uma das referidas estratégias. 

Assim, vejamos primeiro a inclusão do leite na merenda escolar. Um 
projeto de lei que pretenda favorecer diretamente um setor específico 
da sociedade somente pode ser acolhido por esta Casa se estiver 
indiretamente atendendo ao interesse de toda a comunidade. Parece 
ser o caso do projeto em tela: promovendo diretamente os interesses 
dos produtores de leite, que assistem à desvalorização do seu 
produto, protege, de forma mediata, os interesses de toda a 
comunidade, porque a produção e a comercialização do leite geram 
emprego e imposto para os cofres públicos. Isso não seria suficiente, 
todavia, se não se atendesse aos interesses dos destinatários da 
norma, os estudantes. É de domínio público, contudo, a informação 
científica de que o leite é fundamental para o desenvolvimento da 
criança e do adolescente. 
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Sobre merenda escolar, é preciso mencionar a Medida Provisória 

n° 2.178-34, de 28/6/2001 , que dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências. O art. 6° 
desse diploma legal estabelece que. na elaboração dos cardápios das 
merendas escolares, devem-se respeitar "os hábitos alimentares de 
cada localidade, sua vocação agrícola e preferência por produtos 
básicos". O leite atende com precisão à exigência desse enunciado 
normativo. 

Passemos à analise da segunda estratégia adotada pelos autores: a 
divulgação do leite na publicidade institucional da Secretaria de 
Estado da Agricultura. Pecuária e Abastecimento- SEAPA. 

Da mesma forma que os demais Estados da Federação veiculam 
propagandas para atrair empresas e turistas. pode o Estado de Minas 
Gerais divulgar o produto que constitui a base de sua economia 
agrícola, buscando estimular esse setor da economia, que gera 
empregos e impostos. 

Sobre a matéria, deve-se mencionar, inicialmente. que a Lei no 
13.768, de 2000, estabelece. no inciso 11 do art. 2°, que a propaganda 
e a publicidade promovidas pelo poder público estadual devem 
valorizar e preservar "os elementos constituintes da história e da 
cultura de Minas Gerais". O leite, há mais de um século. é produzido 
em nosso Estado, fazendo parte, indubitavelmente, da cultura e da 
história mineiras. Basta lembrar a Política do Café com Leite na 
Primeira República, quando São Paulo e Minas indicavam 
alternadamente os candidatos à Presidência vitoriosos. 

O projeto merece pequenos reparos de ordem técnica. Primeiro, 
verifica-se, pela sua justificação. que se pretende incluir na merenda o 
leite pasteurizado e não qualquer tipo de leite. Se fosse mantida a 
redação atual, qualquer leite poderia ser utilizado, inclusive o leite em 
pó, o que não atenderia aos propósitos do projeto. Portanto, deve-se 
acrescentar ao art. 1 o o termo "pasteurizado" para se especificar o tipo 
de leite que se pretende seja consumido nas merendas escolares. A 
segunda alteração que se propõe é redirecionar o comando do art. 2° 
do projeto, que estabelece uma obrigação para a Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parece-nos mais adequado 
incumbir o Poder Executivo das funções mencionadas no mencionado 
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artigo, deixando que aquele Poder defina qual órgão irá cumprir a 
lei. Ademais, no futuro poderá ser alterado o nome da citada 
Secretaria, ficando a lei desatualizada. Propõe-se, ainda. uma terceira 
alteração no inciso 11 do art. 2°, apenas para empregar uma melhor 
técnica legislativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.241 /2001 com as Emendas n°s 1 a 3 , 
que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se o termo "pasteurizado" depois do termo "leite" no art . 

10. 
EMENDA No 2 

Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 2°: 
"Art. 2° - Incumbe ao Poder Executivo:". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao inciso 11 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - ... 
11 - incentivar os municípios a utilizarem. nos programas sociais, o 

leite pasteurizado produzido local ou regionalmente.". 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.329/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 2.329/2002, de autoria do Governador do 
Estado, dá nova redação ao art. 2° da Lei no 14.247, de 4/6/2002, e dá 
outras providências. 

Publicado no "Minas Gerais" de 20/8/2002 e acompanhado de 
pedido de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, 
foi o projeto encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça 
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A União Federal assumiu débitos do Estado de Minas Gerais 
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oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo 
Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC -, 
firmado entre este último e a Companhia Energética de Minas Gerais-
CEMIG. 

Para assegurar a negociação. o Estado prestou garantia que, 
atualmente, consiste nas receitas provenientes dos tributos previstos 
no art. 155, bem como naquelas advindas do disposto nos arts. 157 e 
159. alínea "a" e inciso 11, da Constituição da República. 

Como a própria justificação do projeto enuncia, agora se vislumbra a 
possibilidade de renegociação diferenciada para as parcelas vencidas, 
surgindo daí a necessidade de oferta de garantia adicional. 

Assim, a principal alteração legislativa apresentada pelo projeto se 
refere ao reforço das garantias já prestadas. Para tanto, quer-se 
lançar mão das receitas decorrentes de dividendos ou juros sobre 
capital auferidos pelo Estado na condição de acionista da CEMIG. 

Do ponto de vista jurídico, e desde que haja expressa previsão em 
lei, não há nenhum impedimento a que o Estado reforce as garantias 
de débitos seus assumidos pela União. Pelo contrário, medidas dessa 
natureza zelam pela lisura e pela segurança no trato dos negócios 
públicos. 

Claro que o fato de essa garantia se referir a dividendos e lucros 
auferidos pelo Estado como acionista majoritário da CEMIG faz com 
que se proceda, também, a uma análise da relação custo-benefício da 
medida; todavia, trata-se de questão a ser examinada, com maior 
detença, pela comissão de mérito. Vale adiantar, no entanto, que o § 
4°, inserido pelo projeto no art. 2° da citada Lei n° 14.247, resguarda o 
compromisso do Estado e da CEMIG para com a Usina Hidrelétrica de 
lrapé, de modo que a retenção da garantia só tenha validade após 
serem deduzidas as obrigações relativas ao respectivo 
empreendimento. 

Quanto aos demais comandos do projeto, ressalta-se a sua natureza 
acessória e complementar. o que não lhes retira importância. Assim, 
de acordo com o § 2° do referido art. 2°, a nova garantia somente será 
aproveitada caso o crédito advindo do CRC não seja integralmente 
repassado à União Federal ou ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Conforme seu § 3°, 
os juros relativos às parcelas que serão renegociadas obedecem, 
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rigorosamente, ao disposto no § 3° do art. 192 da Constituição 
pátria, que os fixa em 12% ao ano. As cautelas aqui apresentadas são 
extremamente justas e salutares. 

Com efeito, a proposição em comento possui, do ponto de vista 
estritamente jurídico, sólidos fundamentos e incontrastável relevância 
pública. 

Conclusão 
Ante o exposto, conclui-se pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 2.329/2002. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

Batista - Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.254/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em estudo, do Deputado João Paulo, dispõe sobre a 
proibição do uso de telefone celular em salas de aula, teatros, 
cinemas e igrejas. 

Aprovado no 1 o turno, em sua forma original , vem o projeto a esta 
Comissão, para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As telecomunicações alcançaram grande avanço no que diz respeito 

à telefonia móvel. O chamado telefone celular, popularizado na 
década de 90 do século passado, tornou-se acessível a grande 
número de pessoas, em vista das vantagens que ele oferece. 

No entanto, a despeito dos benefícios proporcionados pelo 
equipamento, o que se observa é que a maior parcela de seus 
usuários não sabe usá-lo adequadamente. Igrejas, teatros, escolas, 
cinemas são exemplos de locais em que se pode verificar quanto é 
inconveniente o mau uso do aparelho celular. Seus portadores 
acabam desrespeitando o direito de quem tem interesse nas 
atividades desenvolvidas nesses recintos, ora permitindo que a 
campainha toque por tempo além do necessário, ora falando em voz 
alta. Portanto, devido ao crescimento do número de usuários de 
aparelho celular, é aconselhável que sejam estabelecidas normas 
para sua adequada utilização. A proposição ora examinada vem ao 
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na med1da do possível. devem vir acompanhadas de outras. de cunho 
educativo, para que as situações abusivas sejam ev1tadas. 

No entanto, entendemos que a idéia não seria, exatamente. proibir o 
uso do telefone celular, mas restringir seu uso em algumas situações. 
Por isso, apresentamos emenda com vistas a substituir a palavra 
"proibição" pela palavra "restrição". 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.254/2000, no 2° turno, com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica restrita a utilização de telefone celular em salas de 

aula, teatros, cinemas e igrejas, durante as atividades que ali se 
realizem. 

Parágrafo único - A restrição prevista no "caput" deste artigo limita-
se a conversação ao telefone e ao soar de sua campainha, sendo 
admitidas as demais funções do equipamento que não gerem 
incômodo aos circunstantes.''. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
José Henrique, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Cristiano Canêdo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.742/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.742/2001 , de autoria do Deputado Arlen 
Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municfpio de 
Cachoeira Dourada o imóvel que especifica. foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técmca legislativa, seja dada a 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° 1.742/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira 

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

Cachoeira Dourada o imóvel constituído de terreno com área de 
2.357m2 (dois mil trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), 
situado naquele município, registrado sob o no 4.321 , a fls. 121 do 
livro 3-E, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 
de ltuiutaba. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento de unidade mista de saúde da Prefeitura Municipal. 

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

Art. 3° - A doação a que se refere o art. 1 o só poderá ser efetivada 
com a anuência da empresa Centrais Elétricas de Goiás S/A, que 
deverá retirar o seu encargo. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia, Presidente - João Leite, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.009/2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.009/2002, de autoria do Governador do 

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Cataguases o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos 
regimentais, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 2.009/2002 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases 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 
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Cataguases terreno com área de 3.000m2 (três mil metros 
quadrados). situado naquele município, onde funcionou a Escola 
Estadual Clóvis Salgado. registrado sob o no 12.881 , a fls. 68v. do 
livro 3-AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Cataguases. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
construção de uma praça de esportes. 

Art. 2° - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2002. 
Maria Olívia. Presidente- João Leite, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.231 /2002 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.231 /2002, de autoria do Deputado Antônio 

Júlio. que declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tênis 
de Mesa, 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 No 2.231 /2002 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tênis de Mesa, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 

Tênis de Mesa, 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, 28 de agosto de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins. relator - Mauro 



Lobo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 27/8/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. 
Marcos Mares Guia, ocorrido em 23/8/2002, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. 
Alcides José da Rocha, ocorrido em 21 /8/2002, em Cachoeira do 
Pajeú. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. 
Jáder Fernandes de Oliveira Brito, ocorrido em 13/8/2002, em 
Francisco Sá. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. 
Bolivar Gomes de Freitas, ocorrido em 21 /8/2002, em Montes Claros. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. José 
Maria de Carvalho, ocorrido em 18/8/2002, em Perdões. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do 
Sr. Revmo. Monsenhor Carlos Henrique Neto, ocorrido em 11 /8/2002, 
em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira , notificando o falecimento do 
Sr. José Fernandes Gato, ocorrido em 21 /8/2002, em Poços de 
Caldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento do Sr. José 
de Araújo Moreira, ocorrido em 22/8/2002, em Senador Modestino 
Gonçalves. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini , notificando o falecimento de Leonor 
Andrade Melo, ocorrido em 22/8/2002, em Contagem. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 2.347 
a 2.352/2002 - Requerimentos no 3.465 a 3.468/2002 - Requerimentos 
do Deputado Antônio Andrade e da CPI do Sistema Prisional -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos 
Municipais e de Educação - Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinárias- 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem no 322/2002, 
do Sr. Governador do Estado; deferimento - Questão de Ordem -
Requerimento do Deputado Antônio Andrade; deferimento - Discussão 
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°s 1.742/2001 e 2 .009/2002; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimento da CPI do Sistema Prisional ; 
aprovação - Requerimento do Deputado Ermano Batista; deferimento; 
discurso do Deputado Ermano Batista - 2a Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon 
Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- João Batista de Oliveira-
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
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Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - 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 Hely Tarqüínio) -Às 14h10min, 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. 

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. limar Galvão, Vice-Presidente do STF, no exercício da 

Presidência, comunicando decisão do órgão com relação à Ação Cível 
Originária no 580. 

Do Sr. Nelson Jobim, Relator do STF, solicitando o pronunciamento 
da Presidência desta Casa a fim de instruir o processo referente à 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2 .703. 

Do Cei-PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da 
PMMG, encaminhando esclarecimentos, em atenção a requerimento 
da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.861 /2001 .) 

Do Sr. Walter Feldman, Presidente da Assembléia Legislativa de 
São Paulo, encaminhando exemplares da "Constituição Anotada do 
Estado de São Paulo" e dos "Manuais sobre Justiça Eleitoral -
Eleições 2002". 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, solicitando 
indicação dos nomes dos representantes deste Poder para o 
Conselho de Alimentação Escolar. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, 



encaminhando informações em atendimento ao Ofício n° 
892/2002/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.113/2002.) 
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Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento 
n° 3.442/2002, da Comissão de Transporte. 

Do Sind-UTE, subsede de Patos de Minas, solicitando a aprovação 
em caráter de urgência, do Projeto de Estatuto - Plano de Carreira. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 53/2002.) 

Do Sr. Luiz Enéas da Cruz Nunes, Presidente da Câmara Municipal 
de Rio Novo, encaminhando cópia de requerimento do Vereador 
Heitor Ventura dos Reis Filho em que solicita sejam estudadas novas 
formas de reclassificação de municípios, para fins de recebimento de 
recursos do Fundo de Participação dos Municípios. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Cel. PM Cláudio Lelis Araújo , Corregedor da PMMG, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 3.169/2002, da Comissão 
de Direitos Humanos. 

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da CDL-BH, 
parabenizando esta Casa pela vitória obtida junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado, que julgou constitucional o Código de Defesa dos 
Contribuintes. 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a 
liberação dos recursos que menciona, destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 2.347/2002 

Declara de utilidade pública o Grupo GURI - Conscientização e 
Emancipação Homossexual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo GURI -

Conscientização e Emancipação Homossexual, com sede no 



Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2002. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: O Grupo GURI - Conscientização e Emancipação 
Homossexual é uma entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de 
duração indeterminado e sede em Belo Horizonte, constituída nos 
termos de estatuto aprovado em 26/5/98. 

O Grupo GURI tem como finalidade organizar o maior número de 
pessoas, independentemente de sexo, orientação sexual , raça, credo, 
convicção filosófica , condição social, idade, profissão, interessadas 
em defender o direito à liberdade de orientação sexual e a combater a 
AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis. 

- 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° 2.348/2002 
Dispõe sobre promoção nas séries de classes das carreiras de 

policiais civis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Art. 1 o - A promoção dos servidores ocupantes das séries de classes 
das carreiras policiais civis do Estado de Minas Gerais obedecerá ao 
estabelecido nesta lei e às normas complementares a serem baixadas 
em regulamento. 

§ 1° - Promoção, na Polícia Civil, é a passagem do ocupante de 
cargo de carreira estritamente policial para cargo vago da classe 
imediatamente superior da carreira a que pertence. 

§ 2° - As séries de classes de que trata esta lei são as relacionadas 
nos Anexos 1-b e 11-a da Lei n° 6.499, de 4 de dezembro de 1974. 

§ 3° - As normas de que trata esta lei prevalecerão, em qualquer 
caso. sobre as normas gerais baixadas para os demais cargos do 
funcionalismo público civil do Estado, e estas somente serão 
aplicadas, subsidiariamente, quando não conflitarem com aquelas. 

Art. 2° - Compete ao Conselho Superior de Polícia Civil - CSPC - o 
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processamento das promoções de que trata esta lei. 

§ 1 o - A critério do CSPC, poderão ser instituídas tantas comissões 
de promoção quantas forem necessárias para se incumbirem dos 
trabalhos auxiliares de coleta de dados indispensáveis ao 
processamento a que se refere este artigo, exceto para as promoções 
na série de classes de Delegado de Polícia. 

§ 2° - Os órgãos da SESP fornecerão os elementos necessários à 
instrução e organização das listas de promoção e os demais que 
forem solicitados pelo CSPC. 

§ 3° - Dos resultados a que chegar o CSPC no processamento das 
promoções, lavrar-se-ão atas, em livros próprios, onde ficarão 
registrados nos pareceres finais. 

Art . 3° - Os policiais invalidados ou mortos em conseqüência de 
lesões recebidas no exercício da função e os que praticarem ato de 
bravura serão, independentemente de vaga, promovidos à classe 
imediatamente superior, mediante proposição do Conselho Superior 
de Polícia Civil. 

§ 1 o - Compreende-se por ato de bravura a prática consciente e 
voluntária do servidor policial civil , com evidente risco a sua 
integridade física, em que demonstre coragem e desprendimento, 
ultrapassando as exigências legais de sua atuação. 

§ 2° - A promoção por ato de bravura implicará a freqüência de curso 
específico estabelecido pela ACADEPOL para os cargos da série de 
classes em que se tiver dado a promoção, desde que o servidor 
permaneça no exercício das funções de seu cargo. 

Art. 4° - O policial civil , ocupante de cargo de classe intermediária da 
respectiva carreira, que conte tempo para aposentadoria nos termos 
da lei e que a requei ra, dentro de 60 dias após haver completado o 
tempo de serviço, será promovido, independentemente de vaga, à 
classe imediatamente superior. 

Art. 5° - A promoção para a classe final da carreira de Delegado de 
Polícia ocorrerá exclusivamente pelo critério de merecimento. 

Art. 6° - As promoções para as classes intermediárias da carreira de 
Delegado de Polícia e para as classes das demais carreiras policiais 
civis obedecerão, alternadamente, aos critérios de antigüidade e 
merecimento e serão processadas e realizadas nas épocas previstas 
no Regulamento de Promoções da Polícia Civil. 
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Art. 7° - A promoção por antigüidade e por merecimento só 

alcança os policiais civis que cumpriram o estágio probatório e que 
estejam incluídos no Quadro de Acesso, cumprido o período de 
interstício. 

§ 1 o - Quadro de Acesso é a relação de policiais civis que 
preenchem as condições para promoção, elaborada pelo Conselho 
Superior de Polícia Civil , de acordo com as vagas existentes, e 
publicada nos meses de maio e novembro. 

§ 2° - É requisito para inclusão no Quadro de Acesso para promoção 
por merecimento encontrar-se o servidor posicionado entre os que 
figurem no terço mais antigo da relação a que se refere o parágrafo 
anterior. 

Art. 8° - Interstício é o tempo mínimo de permanência do servidor em 
classe de carreira. 

§ 1 o - O interstício mínimo para promoção é de dois anos, podendo 
ser reduzido à metade, por deliberação do Conselho Superior de 
Polícia Civil , nos seguintes casos: 

1 - quando não houver na classe candidato com interstício completo; 
11 -quando o número de vagas a serem preenchidas for superior ao 

número de candidatos com interstício completo. 
§ 2° - Se, reduzido o interstício à metade, não houver candidato que 

se enquadre nas formas previstas nos itens ou, ainda, se após sua 
aplicação restar vaga a ser preenchida, o interstício poderá ser 
dispensado, também por deliberação do Conselho Superior de PoHcia 
Civil. 

Capítulo 11 
Da Promoção pelo Critério de Merecimento 

Art. go - Merecimento é a demonstração positiva, pelo policial civil, 
no exercício especffico da função, durante sua permanência na 
classe, compreendendo vocação, senso de normalidade, desenvoltura 
na ação, disciplina, probidade, compreensão dos deveres, capacidade 
e eficiência. 

Art. 1 O - É requisito básico para a promoção pelo critério de 
merecimento a aprovação em curso específico ministrado pela 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais ou por ela reconhecido. 

Art. 11 - Na apuração do merecimento, levar-se-ão em conta, além 
do requisito disposto no artigo anterior, os atributos do candidato, os 
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imediata e demais elementos de ordem objetiva e subjetiva 
necessários à exata verificação de sua conduta, bem como a 
classificação final no curso especifico. 

Art. 12 - Não poderá ser promovido por merecimento o servidor que: 
I - estiver em exercício em repartição estranha à estrutura orgânica 

da Polícia Civil, salvo em serviço de natureza estritamente policial 
civil; 

11 -estiver afastado para tratar de interesses particulares; 
111 -tiver sofrido pena disciplinar de suspensão por dez dias ou mais, 

nos doze meses anteriores à publicação da lista de promoção. 
Capítulo 111 

Da Promoção pelo Critério de Antigüidade 
Art. 13 - A promoção por antigüidade recairá no policial civil mais 

antigo na classe. 
§ 1° - A antigüidade, para efeito de promoção, será determinada pelo 

tempo de permanência na classe. computado até o dia anterior à data 
da elaboração da relação do Quadro de Acesso. 

§ 2° - A precedência, em caso de empate. é. sucessivamente. do: 
I - mais antigo na classe; 
11- mais antigo na carreira; 
111- mais antigo no serviço público; 
IV - mais idoso. 
Art. 14 - As vagas para promoção por antigüidade serão deduzidas 

do número necessário à promoção, que fica assegurada, do servidor 
policial que pratique ato de bravura. 

Capítulo IV 
Da Promoção de Delegados de Polícia 

Art. 15 - A promoção dos integrantes da carreira de Delegado de 
Polícia é ato do Governador do Estado. 

Parágrafo único - A promoção para o cargo de Delegado-Geral de 
Polícia pode ser realizada em qualquer época, logo que ocorra vaga 
na classe final da carreira respectiva. 

Art. 16 - Serão promovidos por merecimento os Delegados de 
Polícia escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, entre os que 
figurarem em lista organizada pelo Conselho Superior de Polícia Civil. 

§ 1 o - As listas dos Delegados de Polícia indicados à promoção pelo 
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critério de merecimento, dispostas em ordem alfabética e contendo 
tantos nomes quantas forem as vagas, mais dois, serão publicadas no 
"Boletim lnterno"da Pasta no prazo máximo de trinta dias a contar da 
divulgação do Quadro de Acesso. 

§ 2° - Ao Delegado de Polícia que figurar na lista e que não for 
promovido fica assegurado o direito a novas indicações, desde que 
não tenha sofrido posteriormente punição administrativa. 

§ 3° - O Delegado de Polícia que figurar em três listas consecutivas 
de merecimento terá sua promoção assegurada para a vaga a ser 
preenchida por esse critério. 

Art. 17 - Para promoção do integrante da carreira de Delegado de 
Polícia, será observado o seguinte: 

I - à Classe Geral e Classe Especial , três quartos das vagas por 
merecimento e um quarto por antigüidade; 

11 - à Classe 111 , dois terços por merecimento e um por antigüidade; 
111 -à Classe 11 , a metade das vagas por merecimento e a outra por 

antigüidade. 
Capítulo V 

Da Promoção dos Integrantes das Demais Carreiras Policiais Civis 
Art. 18 - A promoção dos integrantes das demais carreiras do 

Quadro de Provimento Efetivo da Polícia Civil é ato do Secretário de 
Estado da Segurança Pública. 

Parágrafo único - Para a promoção dos policiais civis a que se refere 
o artigo anterior, serão observadas as seguintes proporções: 

I - à classe final da carreira, três quartos por merecimento e um 
quarto por antigüidade; 

11 - para as classes intermediárias, a metade por merecimento e a 
outra metade por antigüidade. 

Capítulo VI 
Disposições Finais 

Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior 
de Polícia Civil. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2002. 
Amilcar Martins 
Justificação: O projeto que apresentamos procura preencher uma 

lacuna em relação à promoção nas séries de classes das carreiras 
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dos policiais civis, em virtude da ausência de regulamentação dos 
princípios que norteiam essa promoção, principalmente a por 
merecimento. Com isso, também se busca fazer justiça aos policiais 
que se destacaram no exercício do seu cargo em defesa dos 
interesses da sociedade. 

A alteração do percentual das promoções por merecimento é uma 
necessidade que os novos tempos impõem, em razão da dificuldade 
que os profissionais têm no seu cotidiano de combate à crimilidade. 
Com essa mudança, procura-se premiar aqueles que mais se dedicam 
e se expõem a certas situações de perigo em defesa da sociedade. 

Portanto, é necessário que esta Casa se pronuncie em relação a 
esse tema tão caro à nossa sociedade, promovendo a revisão das 
regras e fazendo justiça aos profissionais mais dedicados. 

- 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° 2.349/2002 
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Eclético Maria da 

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

Eclético Maria da Cruz - NAEMEC -, 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 , em especial a Lei 

n° 11 .306, de 26 de novembro de 1993. 
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002. 
Ivo José 
Justificação: O Conselho Deliberativo do Núcleo Assistencial Espírita 

Maria da Cruz, associação civil sem fins lucrativos, filantrópica , 
educacional , cultural e assistencial, em reunião realizada no dia 
15/5/2002, decidiu, com a presença da maioria absoluta dos sócios, 
mudar sua razão social para Núcleo Assistencial Eclético Maria da 
Cruz, com a sigla representativa NAEMEC. 

Essa entidade já foi declarada de utilidade pública pela Lei no 
11.306, de 26/11 /93, tratando-se o presente projeto de lei apenas da 
mudança da razão social da entidade. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.350/2002 
Institui o Programa Estadual de Incentivo à Cafeicultura Mineira -

Pró-Café. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Pró-Café - Programa Estadual de Incentivo 

à Cafeicultura Mineira. 
Art. 2° - O Pró-Café consiste na adoção de medidas que visem ao 

desenvolvimento da atividade dos pequenos produtores de café, ao 
incentivo ao cultivo, à extração, ao consumo e à comercialização do 
café mineiro. 

Art. 3° - Fica criado o Conselho Estadual do Café, ao qual incumbe: 
I - deliberar em caráter permanente sobre as políticas públicas de 

fomento e apoio à cafeicultura mineira; 
11 - propor projetos e medidas que incentivem o desenvolvimento da 

atividade cafeicultora e o incremento da produtividade agrícola; 
111 - aprovar os critérios para habilitação de produtores como 

beneficiários do Programa; 
IV - aprovar as condições gerais de empréstimos e as normas para 

atendimento dos produtores cadastrados; 
V - deliberar sobre a concessão do Prêmio de Qualidade do Café 

Mineiro, de que trata o art. 7° desta lei. 
Art. 4° - O Conselho Estadual do Café é constituído por sete 

membros, com a seguinte composição: 
I - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura , 

Pecuária e Abastecimento- SEAPA -; 
11 - um representante da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais- EMATER-MG -; 
111 - um representante da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FET AEMG -; 
IV - um representante da Federação da Agricultura do Estado de 

Minas Gerais- FAEMG -; 
V - um representante dos centros de tecnologias alternativas de 

Minas Gerais; 
VI - um representante de cooperativas do ramo da cafeicultura: 
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VIl - um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, registrado no 

CREA-MG; 
VIII - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. 
§ 1 o - Os membros do Conselho Estadual do Café e os respectivos 

suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, para mandato 
de três anos, permitida a recondução para igual perfodo, e não serão 
remunerados. 

§ 2° - O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu 
representante. 

§ 3° - Os representantes das instituições civis serão eleitos em foro 
próprio, com registro em ata específica, conforme normas 
estabelecidas em edital publicado pelo Conselho. 

§ 4° - Fica assegurada à sociedade civil, a qualquer tempo, a 
paridade com o poder público na composição do Conselho. 

Art. 5° - Compete ao Poder Executivo, para implementação e 
execução do Programa: 

I - realizar campanhas educativas destinadas a orientar os pequenos 
produtores no plantio e colheita do café; 

11 - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento 
econômico dos pequenos produtores de café, assim como dos 
trabalhadores envolvidos na exploração; 

111 - desenvolver pesquisas destinadas ao melhoramento da 
atividade cafeicultora, da tecnologia de produção e da qualidade dos 
produtos; 

IV - incentivar a criação de cooperativas de cafeicultores; 
V - promover o levantamento e manter cadastro dos produtores 

rurais interessados em participar do Programa; 
VI - celebrar convênios entre órgãos públicos e entidades 

associativas dos produtores rurais destinados à qualificação técnica 
dos interessados e ao desenvolvimento e divulgação de novas 
tecnologias; 

VIl - disponibilizar a contração de empréstimos provindos do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE - e do 
Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização de 
Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais- Fomentar-Terra. 

Art. 6° - São recursos financeiros do Programa: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 
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adicionais; 

11 - empréstimos obtidos junto a organismos de financiamento 
nacionais ou estrangeiros; 

111 - transferências do FUNDESE e do Fomentar-Terra. além de 
outros fundos e programas federais ou estaduais; 

IV - financiamentos do Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais- BDMG -; 

V- outros recursos. 
Parágrafo único - Cabe ao BDMG destinar uma linha especial de 

crédito para o pequeno cafeicultor cadastrado, observado o prazo de 
um ano de carência para o início do pagamento do empréstimo e de 
um ano para a amortização do financiamento. 

Art. r - Fica criado o Prêmio de Qualidade do Café Mineiro, a ser 
atribuído, anualmente, ao produtor que se destacar pela qualidade na 
produção do café. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias a contar da sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2002. 
Durval Ângelo 
Justificação: Nosso País possui uma produção de 44 milhões de 

sacas de café por ano, sendo que Minas Gerais responde por 50% 
dessa produção. O café figura como nosso principal produto de 
exportação, contribuindo expressivamente na geração de empregos e 
na arrecadação de impostos, assim como na fixação do homem no 
meio rural. 

Cabe salientar que cerca de 60% da produção do café mineiro 
provém da safra de pequenos agricultores, e essa significativa 
contribuição não pode ser simplesmente ignorada pelo poder público. 
Acreditamos, assim, ser nosso dever estimular não apenas a 
produção como também o consumo do café em nosso território. 

Devemos incentivar nossa já pujante indústria cafeeira, não apenas 
com relação à quantidade da produção, mas também na melhoria da 
qualidade do café mineiro, de modo a superar a atual crise e reafirmar 
o café brasileiro como o melhor café do planeta. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 



Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 2.351/2002 
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Institui o Programa Primeiro Emprego - PPE - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o 

Programa Primeiro Emprego- PPE -, objetivando promover a inserção 
de jovens no mercado de trabalho e sua escolarização, estimular o 
desenvolvimento das cooperativas de trabalho, das microempresas e 
das pequenas e médias empresas, bem como das propriedades do 
setor rural , das entidades sem fins lucrativos, dos profissionais liberais 
ou autônomos, fortalecendo a participação da sociedade no processo 
de formulação de políticas e ações de geração de trabalho e renda. 

§ 1° - Estarão habilitados aos benefícios desta lei , os jovens com 
idade compreendida entre 16 e 24 anos que estejam regularmente 
inscritos no Programa e que não tenham tido nenhuma relação formal 
de emprego. 

§ 2° - Dentro de um prazo de até seis meses, o inscrito deverá 
comprovar através de documentação hábil , a matrícula e a freqüência 
em curso de 1°, 2° ou 3° graus. 

§ 3° - Excetuam-se das disposições dos §§ 1 o e 2°, os jovens de 16 
a 24 anos: 

a) portadores de deficiência; 
b) portadores de altas habilidades; 
c) que estejam cumprindo Medidas de Proteção ou Medidas 

Sócioeducativas ou, ainda, que estejam vinculados a programas 
requisitados, coordenados ou supervisionados pelos Conselhos 
Tutelares, nos termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; 

d) egressos do sistema penal; 
e) que tenham sido contratados na condição de aprendizes. 
§ 4° - Às contratações previstas no parágrafo anterior não se aplica 

o limite estabelecido no§ 2° do art. 4° desta lei. 
§ 5° - As relações de emprego beneficiadas com os incentivos desta 

lei devem estar regulares perante a legislação federal do trabalho e da 
Previdência, cabendo ao empregador todos os ônus legais, inclusive 
os encargos sociais. 
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Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego - PPE - será executado 

pela Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, Criança e 
Adolescente- SETASCAD -, e contará com a supervisão do Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de 
Minas Gerais, a que caberá fixar, a cada ano, as diretrizes e metas, 
acompanhar a sua execução e buscar a colaboração dos municípios, 
das comissões municipais de emprego, dos Conselhos da Criança e 
do Adolescente, dos sindicatos das categorias profissionais e 
econômicas e de outras organizações sem fins lucrativos, 
governamentais ou não. 

Parágrafo único - Os municípios poderão participar do Programa 
mediante o desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de 
sua competência. 

Art. 3° - As inscrições dos jovens no Programa Primeiro Emprego -
PPE -, serão efetivadas nas Unidades do Sistema Nacional de 
Emprego - SINE - ou nas Prefeituras Municipais. 

§ 1 o - Quando da implementação do Programa, estarão 
automaticamente inscritos, atendidos os critérios estabelecidos nesta 
lei , os candidatos já cadastrados nas unidades do SINE, nos últimos 
seis meses. 

§ 2° - Nos locais de inscrição deverá ser afixada, mensalmente, a 
relação dos inscritos no Programa, bem como daqueles já 
encaminhados e aproveitados nas empresas. 

§ 3° - O encaminhamento às empresas deverá obedecer 
rigorosamente à ordem cronológica de inscrição, respeitadas as 
prioridades para o preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à empresa 
participante do Programa Primeiro Emprego - PPE - o valor mensal 
equivalente ao piso salarial de ingresso da categoria profissional do 
jovem, fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou 
decisão normativa, até o limite máximo de dois salários mínimos por 
jovem contratado, durante os primeiros seis meses do contrato de 
trabalho. 

§ 1 o - Não havendo piso estabelecido em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho ou decisão normativa, o valor repassado à 
empresa será equivalente a um salário mínimo por jovem contratado. 
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§ 2° - As empresas habilitadas poderão contratar, nos termos 

desta lei, até 20°o (vinte por cento) de sua força de trabalho, podendo 
as que contarem com até quatro empregados contratar um jovem 
através do Programa. 

§ 3° - Terão prioridade para preenchimento das vagas oferecidas 
pelo Programa os jovens oriundos de famílias em situação de pobreza 
e que estejam cursando o 1° grau. 

§ 4° - Será assegurada ao jovem a proteção da legislação trabalhista 
e das convenções ou dos acordos coletivos de trabalho ou das 
decisões normativas aplicáveis à categoria profissional a que estiver 
vinculado. 

§ 5° - No caso de contratos para meia jornada de trabalho, o repasse 
do Estado será de metade dos valores previstos no "caput" deste 
artigo. 

Art. 5° - Serão destinados preferencialmente a jovens portadores de 
deficiência 1 0°·o (dez por cento) dos novos postos de trabalho 
decorrentes desta lei. 

Art. 6° - Poderão habilitar-se a participar do Programa Primeiro 
Emprego - PPE -, mediante a assinatura de termo de adesão com o 
Estado, as cooperativas de trabalho, as microempresas, as pequenas 
e médias empresas, bem como os proprietários de áreas rurais no 
Estado de Minas Gerais, assim definidos em regulamento. 

§ 1 o - As empresas referidas no "caput" deste artigo deverão 
comprovar a não-redução de postos de trabalho nos três meses que 
antecedem a sua habilitação ao Programa e comprometer-se a manter 
os novos postos de trabalho relativos aos benefícios desta lei pelo 
período mínimo de doze meses. 

§ 2° - O empregador, respeitada a legislação trabalhista, e na forma 
do regulamento, poderá, mantendo o posto de trabalho, substituir o 
jovem contratado no âmbito do Programa. 

§ 3° - A empresa que reduzir o número de postos de trabalho ou 
descumprir os direitos previstos no§ 4° do art. 4° desta lei durante sua 
participação no Programa, além de inabilitar-se para participação 
futura, deverá devolver ao Estado, na forma de regulamento, os 
valores recebidos. 

§ 4° - As empresas e os proprietários de áreas rurais referidos no 
"caput" deste artigo deverão declarar regularidade das suas 
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obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias nos âmbitos 
estadual e federal. 

§ 5° - As empresas de grande porte, excepcionalmente, poderão 
habilitar-se a participar do Programa, mediante a assinatura do termo 
de adesão referido no "caput" deste artigo, desde que contrate os 
jovens referidos no § 3° do art. 1 o desta lei. 

Art. 7° - O Poder Executivo publicará no diário oficial do Estado, 
trimestralmente, quadro demonstrativo do Programa Primeiro 
Emprego- PPE -, que deverá informar o nome da empresa habilitada, 
o município de localização, o número de postos de trabalho gerados e 
a data de admissão do jovem contratado. 

Art. 8° - Os recursos para o Programa Primeiro Emprego - PPE -
serão oriundos do Tesouro do Estado e de outras fontes, mediante 
convênios com a União, os municípios, as entidades governamentais 
ou não governamentais, nacionais ou estrangeiras. 

Parágrafo único - A distribuição dos recursos referidos no "caput" 
deste artigo obedecerá à seguinte proporcionalidade: 

a) 70% (setenta por cento) direcionados aos inscritos com formação 
de até 1 o grau; 

b) 30% (trinta por cento) aos demais inscritos. 
Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Ivo José 
Justificação: A política econômica vigente no País produz efeitos 

devastadores sobre a produção, o emprego e as condições de vida do 
povo brasileiro. A subordinação do Brasil aos interesses dos grandes 
monopólios e aos ditames dos organismos financeiros internacionais 
condena nossa economia a taxas de crescimento desalentadoras. Os 
setores produtivos sofreram durante anos - e ainda sofrem - os efeitos 
destrutivos de taxas de juros extorsivas, da ausência de políticas de 
estímulo ao desenvolvimento, de uma política cambial e de comércio 
internacional que penalizam a produção e o emprego. O resultado 
dessa política é dramático: um em cada cinco brasileiros está 
desempregado; milhões de trabalhadores são jogados na economia 
informal sem nenhuma cobertura do sistema de proteção social ; um 
número crescente de famílias são condenadas a viver em situação de 
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indigência e pobreza, excluídas do acesso as políticas públicas; a 
desilusão e a desesperança diante do futuro fazem crescer os índices 
de violência na sociedade. 

A gravidade da crise e de suas conseqüências na vida dos cidadãos 
exige do poder público a iniciativa de políticas capazes de mudar essa 
situação. Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que mudanças 
profundas na política econômica vigente no País são fundamentais: o 
desemprego e o empobrecimento da população somente podem ser 
combatidos através do crescimento econômico acompanhado de 
políticas ativas de distribuição da renda e de universalização do 
acesso às políticas sociais públicas. De outra parte, devemos 
compreender que o desemprego não se resume a estatísticas ou 
número de desempregados. Ele é, sem dúvida, uma das maiores 
tragédias a que pode ser condenado um ser humano. O desemprego 
rouba do trabalhador a auto-estima, priva-o da participação no esforço 
para o desenvolvimento nacional e , sobretudo, priva-o das 
possibilidades de assegurar sua própria sobrevivência e a da sua 
família. 

A condição de desemprego é ainda mais grave para a juventude. 
Não apenas porque na faixa etária dos 16 aos 24 anos se concentra a 
maior taxa de desempregados, mas também pelos reflexos que a 
condição de desemprego ou de trabalho precário produz na 
subjetividade e nos valores da nossa juventude. O que se pode exigir 
de um jovem vítima do desemprego ou da fraude trabalhista através 
do emprego informal? Qual será seu estímulo para a continuidade dos 
estudos, para a valorização dos valores da convivência e do respeito 
às regras , às leis e às normas? Como a sociedade pode exigir isso de 
um jovem a quem esta mesma sociedade nega direitos fundamentais? 
Não admiram, portanto, os índices crescentes de violência de que os 
jovens são autores e, também, vítimas. As dificuldades para o 
ingresso dos jovens no mercado de trabalho são responsáveis por um 
conjunto de efeitos que afligem nosso povo e que exigem atuação 
ativa dos Governos: o aumento do tempo de dependência econômica 
em relação à família e a conseqüente ampliação dos problemas 
sociais típicos da juventude; a ampliação do processo de exclusão e 
da violência social com o inerente aumento do número de jovens em 
conflito com a lei; a formação de um exército trabalhador de reserva 
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de alta insatisfação social , pressionado pelo apelo constante ao 
consumo, mas incapaz de atender às necessidades criadas pela 
propaganda e pelas exigências de "status". 

Essa situação têm motivado Governos de várias nações do mundo a 
buscar novas soluções e novos instrumentos para estimular o 
emprego da juventude. Foi essa situação que também fez com que o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul instituísse um programa nos 
moldes do proposto. O presente projeto recolhe a experiência exitosa 
já em desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Sul desde 1999, 
onde uma lei de características semelhantes já estimulou o ingresso 
de mais de 20 mil jovens, sobretudo aqueles em situação de maior 
risco no mercado de trabalho. Coerentemente com essa experiência, 
o projeto busca estimular o emprego dos setores mais vulneráveis da 
juventude, constituídos por aqueles com menor renda e menor 
escolarização. 

Oferece, ainda, atenção especial a pessoas, jovens ou não, 
portadoras de deficiência ou altas habilidades, pessoas que estejam 
cumprindo medidas de proteção ou medidas sócioeducativas ou que 
estejam vinculadas a programas requisitados, coordenados ou 
supervisionados pelos conselhos tutelares, conforme é disposto na Lei 
no 8.069, de 13/7/90, e, ainmda, egressos do sistema penal. Nesse 
sentido, poderá ser importante ferramenta para apoiar e permitir maior 
êxito aos programas de reinserção social dessa população em 
situação de ainda maior exclusão no mercado de trabalho, com 
evidentes reflexos positivos para o conjunto dos esforços já realizados 
pela sociedade para sua reinserção e plena participação social. 

Um programa de inserção dos jovens no mercado de trabalho tem , 
portanto, a potencialidade não apenas de apontar opções de inclusão 
social da juventude, mas, sobretudo, de constituir-se, ao lado de 
outros programas de democratização das oportunidades de acesso ao 
desenvolvimento, em ferramenta emuladora da participação de 
setores cada vez mais amplos da sociedade na construção de novas 
formas de desenvolvimento, ocupação, emprego e renda. Por isso 
contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.352/2002 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Cursinho Solidário no âmbito 

das escolas públicas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito das 

escolas do 2° grau por ele mantidas, o Cursinho Solidário, com 
objetivo de auxiliar a juventude de baixa renda nos estudos 
preparatórios para o vestibular. 

Art. 2°- O Cursinho Solidário será viabilizado mediante vagas 
excedentes nas classes do 3° ano do 2° grau, que serão preenchidas 
por alunos ouvintes. 

Parágrafo único - Considera-se aluno ouvinte o estudante que tenha 
concluído o 2° grau. 

Art. 4°- Ficará a cargo dos corpos discente e docente e da 
associação de pais de cada entidade escolar a definição do critério de 
seleção do aluno ouvinte. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: Em recente conversa com o jovem estudante de 

Montes Claros Plínio Baeta Abolafio, que se mostrou indignado com a 
educação pública, mas também interessado em encontrar soluções 
que fossem capazes de minimizar a situação caótica em que se 
encontra nosso ensino público, foi-me sugerida a presente proposição, 
que tem por objetivo direcionar o ensino público à população jovem e 
carente do nosso Estado. 

Verifica-se que, a partir do segundo semestre escolar, um grande 
número de estudantes desiste de dar prosseguimento a seus estudos. 
Abrem-se, então, vagas, que podem ser preenchidas por outros 
alunos, ouvintes, que, tendo concluído o 2° grau, não têm condições 
de arcar com um cursinho preparatório para o vestibular. Assim, este 
projeto de lei propõe que essas vagas sejam preenchidas por alunos 
interessados em rever a matéria, uma vez que geralmente o 3° ano do 
2° grau prioriza, no segundo semestre, a revisão de matérias do 1°, do 
2° e do 3° anos. 
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Acredito que esse projeto, de grande alcance social , poderá 

estimular e integrar o ex-aluno carente no universo estudantil , 
proporcionando-lhe uma nova chance de continuar os seus estudos. 

Diante do exposto, solicito dos nobres pares o seu apoio à matéria, 
e a apresentação de emendas com vistas a melhor aproveitamento da 
idéia. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 3.465/2002, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja 

encaminhada manifestação de protesto ao Governador do Estado pelo 
corte nos repasses de recursos à FAPEMIG. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 3.466/2002, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja encaminhado ao Supervisor do Grupo Gestor da extinta 
MinasCaixa pedido de informações sobre a situação dos mutuários do 
Sistema Financeiro de Habitação com cobertura do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 3.467/2002, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja formulada manifestação de apoio à manutenção, em Patos de 
Minas, da área de arrecadação e faturamento da CEMIG, referente às 
regiões Noroeste de Minas e do Alto Paranaíba. 

N° 3.468/2002, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja encaminhado aos Líderes dos partidos políticos no Congresso 
Nacional manifestação de repúdio ao Projeto de Lei no 6 .954/2002, em 
tramitação na Câmara dos Deputados. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Antônio Andrade e da CPI do Sistema Prisional. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais e de Educação. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presiente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para 
homenagear o Hospital Felício Rocho pelo transcurso dos seus 50 
anos de fundação. 



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

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 3.467 e 
3.468/2002, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para 
os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 93a Reunião Ordinária. do 
Requerimento no 3.440/2002, do Deputado Marco Régis; e de 
Educação aprovação, na 428 Reunião Extraordinária, do 
Requerimento no 3.457/2002, do Deputado Sávio Souza Cruz (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento contido na Mensagem n° 322/2002, 

do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 2.291 /2002. 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 João Leite - Concordo com que o Presidente defira a 

solicitação do Governador do Estado de retirada de tramitação do 
projeto que pretendia tirar recurso da cultura para investir no esporte. 

Reafirmamos a nossa expectativa de que a Assembléia vote projeto 
de nossa autoria que cria financiamento do esporte em Minas Gerais. 
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Obrigado. 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, 
solicitando que o Projeto de Lei n° 1 .416/2001 seja encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência 
defere o requerimento de acordo com o inciso VIl do art. 232. c/c art. 
140, do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

1.742/2001 , do Deputado Arlen Santiago, que autoriza o poder 
executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada o imóvel que 
especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 2.009/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Cataguases o imóvel que especifica. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Sistema Prisional, 

solicitando a suspensão dos seus trabalhos por até 90 dias, a partir do 
dia 21 /8/2002. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ermano Batista, solicitando 
a palavra pelo art . 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
devemos saudar como grandemente auspiciosa a chegada a esta 
Casa da mensagem governamental que capeou o Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Profissionais da Educação do Estado. Com efeito, o documento reflete 
importante avanço, valorizando a classe do magistério de forma 
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abrangente e qualitativa e , por conseguinte, implementando o 
sistema da educação pública em nosso Estado. 

É de lamentar, apenas, o atraso com que o projeto nos chega, após 
alguns anos em que os trabalhadores da educação viram frustrar-se 
suas justas expectativas; porém, nunca é tarde para corrigir a 
omissão. Nesse processo de reparação, a Assembléia terá papel 
relevante , pois nos cabe examinar, discutir e votar a proposta em 
tempo hábil. adequando-a às reivindicações legítimas dos servidores 
e às especificações administrativas e orçamentárias do Estado. 

Sob a égide do Estatuto, é notória a abrangência do projeto, como, 
há pouco, afirmamos. Nele não foram negligenciados aspectos de 
fundamental importância, tais como o plano de carreira dos 
servidores; a agregação das funções de docência, apoios pedagógico, 
técnico e administrativo; a estrutura de cargos; as vantagens 
pecuniárias e as tabelas de vencimentos; a jornada de trabalho; a 
formação continuada, viabilizando a reciclagem, o treinamento e o 
desenvolvimento dos servidores; a admissão via concurso público e o 
regime de trabalho. Veja-se, por exemplo, a descrição da função de 
apoio pedagógico, disponibilizando a prestação de serviços de 
fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e serviço social. Trata-se de 
uma assistência integral , recomendada e adotada nos países 
desenvolvidos como condição "sine qua non" para o bom 
funcionamento da estrutura. 

Se um exame inicial mostra que a proposição do Sr. Governador 
merece apoio, uma análise mais aprofundada indica existirem 
aspectos a serem implementados. Entre esses, citamos, no capítulo 
do plano de carreira , a questão da progressão horizontal. Trata-se, 
como se sabe, de vantagem de cargo a que os servidores fazem jus. o 
que dispensa comentários: afinal, o termo "carreira" implica sucessão 
de patamares a serem galgados em vista do tempo de serviço e do 
mérito. 

Ora, por questão de justiça para com os servidores, acreditamos 
devam ser ampliados os critérios previstos. Com esse propósito, 
estamos encaminhando à apreciação da Casa três emendas de nossa 
autoria ao Projeto de Lei Complementar no 53/2002, a saber: emenda 
em que se altera a redação do art. 17, de modo a assegurar aos 
servidores efetivos 15 graus de progressão horizontal, e não os 1 O 
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graus previstos na proposta original ; emenda em que se altera a 
redação do art. 27, §§ 2° e 3°, de modo que a cada progressão 
horizontal corresponda um acréscimo de 8% sobre os vencimentos do 
servidor - a proposição governamental propõe 5% para ocupantes dos 
cargos PEB 1 e PEB 2, e 2% para os demais cargos, respectivamente 
-; emenda em que se altera a redação do art. 40, inciso 11, para 
assegurar ao servidor progressão a cada dois anos, e não a cada três 
anos, como está na proposição do Governo. 

Ao propormos essas emendas, levamos em conta que os patamares 
salariais do magistério já são modestos: não acompanham as 
ex1gencias profissionais que se fazem à classe, tampouco 
compensam a corrosão inflacionária. 

Entre outros aspectos considerados, trata-se de uma forma de os 
servidores recuperarem parte das perdas salariais acumuladas ao 
longo dos anos. 

Estamos certos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de que a Casa 
não nos faltará com seu apoio e aprovará as nossas propostas. 
Implementar o sistema estadual da educação passa sempre pela 
valorização do trabalhador, e nação alguma se mantém sem educar o 
seu povo. Aliás, a nobreza e a importância do magistério são 
reconhecidas por todas as nações civilizadas, e não vamos querer dar 
as costas à civilização. São verdades definitivas, que nos levam a 
pretender que o Estatuto ora em tramitação seja a verdadeira 
redenção do magistério em Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
28 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 
Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta 

reunião os vetos às Proposições de Lei n°s 15.150 e 15.151 , 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. 

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 reunião especial de amanhã, dia 29, 
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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. 

ATA DA 2578 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/8/2002 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia) : Discussão e Votação de Proposições: Requerimento 
do Deputado Rogério Correia; prejudicialidade - Discussão, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei no 15.150; designação de 
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
15.151 ; encerramento da discussão - Discussão, em turno único,do 
Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.152; designação de relator; 
suspensão e reabertura da reunião; emissão de parecer pelo relator; 
discurso do Deputado Sargento Rodrigues; encerramento da 
discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 15.196; encerramento da discussão - Existência de quórum 
para votação - Votação, em turno único. do Veto Total à Proposição 
de Lei n° 15.150; votação secreta; inexistência de quórum para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de quórum para votação; renovação da 
votação secreta do Veto Total à Proposição de Lei no 15.150; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão 
de ordem; renovação da votação secreta do Veto Total à Proposição 
de Lei no 15.150; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
número regimental para votação; chamada para recomposição de 
quórum; existência de número regimental para votação: questões de 
ordem; suspensão e reabertura da reunião; renovação da votação 
secreta do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.150; chamada de 
votação secreta; manutenção; declaração de voto- Votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.151 ; votação do veto 
ao § 3° do art. 12 e ao art. 40; chamada de votação secreta; 
manutenção; votação do veto ao § 2° do art. 12, aos §§ 1 o e 2° do art. 
30. ao art. 33 e respectivos§§ 1° e 2°, ao§ 1° do art. 37, ao inciso IV 
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do parágrafo único do art. 45, ao art. 64 e parágrafo único e ao art. 
66; chamada de votação secreta; rejeição - Votação, em turno único, 
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.152; discurso do Deputado 
Sargento Rodrigues; chamada de votação secreta; inexistência de 
quórum para votação; anulação da votação - Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - 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- 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 - Luiz Menezes- Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo 
Pettersen - 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Márcio Kangussu, 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 
votação da matéria constante na pauta. 
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Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 

Correia, solicitando a inversão da ordem de votação do Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.150, de forma a que seja apreciado em último 
lugar. A Presidência declara o requerimento prejudicado, uma vez que 
não há quórum para a votação. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.150, que dispõe sobre a pesquisa. a produção, o plantio, a 
comercialização, o armazenamento, o transporte, a manipulação e a 
liberação no meio ambiente de organismo geneticamente modificado e 
de produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de 
seu processo produtivo no Estado. A Comissão Especial perdeu prazo 
para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento 
Interno, a Presidência designa como relator da matéria o Deputado 
Geraldo Rezende. Com a palavra, o relator, Deputado Geraldo 
Rezende. 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
15.150 

Relatório 
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 301 /2002, opôs 

veto total à Proposição de Lei no 15.150, que dispõe sobre a pesquisa, 
a produção, o plantio, a comercialização, o armazenamento, o 
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de 
organismo geneticamente modificado - OGM - e de produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo no Estado. 

Após publicação no "Diário do Legislativo", em 27/6/2002, a matéria 
foi distribuída, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, à 
Comissão Especial , que perdeu o prazo para emitir parecer. Cumpre-
nos, agora, opinar sobre o assunto, conforme o disposto nos arts. 141 
e 145, § 2°. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os motivos que levaram o Governador do Estado a vetar 

integralmente a Proposição de Lei no 15.150 são de interesse público 
e de ordem constitucional. No primeiro caso, alega-se que a 
imposição de normas estaduais sobre biossegurança acarretaria 
oneração desnecessária às empresas de biotecnologia instaladas no 
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Estado e, no segundo, que a legislação federal existente sobre o 
assunto não comporta tratamento suplementar do legislador estadual. 

De fato, a Lei n° 8.974, de 1995, conhecida como a Lei de 
Biossegurança, estipula critérios objetivos para o uso das técnicas de 
engenharia genética e a liberação de organismos geneticamente 
modificados - OGMs - ou transgênicos no ambiente. Estabelece, 
inclusive, a competência da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio - para emitir parecer prévio sobre qualquer 
atividade que envolva a utilização desses organismos em todo o 
território nacional. Tal norma, juntamente com os decretos, resoluções 
e portarias dela decorrentes. inviabilizam, na prática, a atuação 
suplementar do Estado federado no assunto. 

Além disso, deve-se considerar que as empresas de biotecnologia 
instaladas no Estado, notadamente as que atuam nos setores 
agroindustrial e farmacêutico, bem como aquelas que poderiam aqui 
se instalar, representam um grande potencial de geração de emprego 
e renda. Minas Gerais não pode, na atual conjuntura econômica, 
prescindir de tais investimentos, e não se justifica, portanto, a 
imposição de encargos desnecessários ao setor. 

Entendemos, assim , que as razões apontadas pelo Chefe do 
Executivo para negar sanção à proposição são válidas e oportunas. A 
legislação federal existente sobre a matéria permite, a nosso ver, um 
controle satisfatório das atividades que envolvem os OGMs no País, o 
que dispensa a edição de legislação estadual concorrente. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à 

Proposição de Lei n° 15.150. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 

15.151 , que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto ao § 3° do art . 12 e ao art. 40; e pela rejeição do 
veto ao § 2° do art. 12, aos §§ 1 o e 2° do art. 30, ao art. 33 e 
respectivos §§ 1° e 2°, ao § 1° do art. 37, ao inciso IV do parágrafo 
único do art. 45, ao art. 64 e parágrafo único e ao art. 66. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 

n° 15.152, que dispõe sobre o Código de Ética dos Militares do Estado 
de Minas Gerais. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento 
Interno, designa como relator da matéria o Deputado Doutor Viana. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 

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 trabalhos. Com a palavra, o 

relator, Deputado Doutor Viana, para emitir seu parecer. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é o 

seguinte: 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

15.152 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso 111 do art. 90, c/c o inciso 11 do art. 70, da 
Constituição do Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei no 
15.152, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares 
do Estado de Minas Gerais. 

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 
Mensagem no 303/2002, publicada no "Diário do Legislativo" de 
27/6/2002. O veto não foi apreciado na Comissão Especial institufda 
para tal fim por motivo de perda de prazo. Cabe-nos agora analisar a 
matéria para apreciação do Plenário. 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Executivo opôs veto ao inciso 11 e suas alíneas 

"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 2° da proposição de lei em 
epígrafe. onde se lê: 

"Parágrafo único - Não estão sujeitos ao disposto neste Código: 

11 - os militares agregados pelos seguintes motivos: 
a) licença para tratar de interesse particular; 
b) posse em cargo, emprego ou função pública civil , temporária e 

não eletiva, da administração direta e indireta; 
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c) licença para candidatar-se a cargo eletivo". 
Ao justificar o veto, o Governador alega razões de interesse público, 

o que indica que não vê óbice de natureza constitucional à aprovação 
dos dispositivos vetados. 

Para justificar sua atitude, o Chefe do Executivo alega que, em regra 
geral, "as situações de agregação são temporárias, sendo que os 
militares continuam usufruindo de seus direitos, garantias, vantagens 
e prerrogativas inerentes ao cargo e, a teor da norma inscrita nos 
dispositivos excluídos da sanção, não seriam alcançados pelas 
disposições do Código de Ética e Disciplina, em caso de cometimento 
de transgressão contra a disciplina e hierarquia militares". 

Argumenta ainda que "o militar na situação de agregado não se 
desvinculada instituição a que pertence, mas tão-somente se ausenta 
para o exercício de atividades estranhas à função militar, não 
perdendo, todavia, a sua condição jurídica funcional". 

Examinemos cada uma das situações. 
A alínea "a" exclui da aplicação do Código o militar licenciado para 

tratar de interesse particular. Nessa condição, ele está realizando 
tarefas tipicamente civis e encontra-se, portanto, temporariamente, 
equiparado ao cidadão comum. Não vemos por que lhe aplicar uma 
disciplina própria do militar no pleno exercício de suas funções. 

A alínea "b" pretende excetuar aquele que se encontra no exercício 
de cargo, emprego ou função pública civil , temporária e não eletiva da 
administração direta e indireta. Nessa hipótese, o militar estará 
submetido aos princípios de hierarquia funcional da instituição onde 
tem exercício, e não se concebe que ele esteja, ao mesmo tempo, 
submetido à hierarquia militar, sob pena de se abrir caminho a 
conflitos de competência. Por isso, não é admissível que se lhe 
apliquem as regras do Código. 

O caso da alínea "c' é o mais delicado. Se o militar em licença para 
candidatar-se a cargo eletivo tiver que se submeter ao Código de 
Ética e Disciplina dos Militares e aos rígidos princípios estatuídos por 
ele, poderá ser impedido por seus superiores de praticar atos de 
campanha legítimos. Comparecerá, assim, ao pleito em nítida 
desvantagem em relação aos demais candidatos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à 
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Proposição de Lei n° 15.152. 

O Sr. Presidente - Em discussão. o veto. Para discutir. com a 
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia . 
Gostaríamos de manifestar a nossa posição contrária ao veto do Sr. 
Governador ao§ 2°, alíneas "a". "b" e "c", do art. 2° do novo Código de 
Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Agora mesmo, discutindo 
com o Deputado Antônio Andrade, Líder do Governo, disse que no 
Estado de São Paulo, recentemente, foi aprovado pela Assembléia 
Legislativa um novo Código de Ética e Disciplina dos Militares. O 
Governo alega que esse cidadão não poderia estar sem a aplicação 
do Código durante a sua agregação. 

Primeiro, é bom que se esclareça em que circunstâncias esse militar 
da ativa possui a situação de agregado. O militar da ativa, ao aceitar 
um cargo público civil não eletivo em qualquer órgão do Estado, em 
qualquer secretaria ou até mesmo no Poder Judiciário ou no Poder 
Legislativo, estaria subordinado a qual regra jurídica, a qual órgão, a 
qual Poder? Este é o primeiro questionamento que deve ser feito . Se 
ele está lotado em gabinete de Deputado, se está agregado a 
gabinete de Desembargador ou de Juiz, aceitando esse cargo civil 
temporário não eletivo em um período de dois anos, certamente ele 
não pode estar subordinado a um código de ética e ao Comandante 
do batalhão ao qual pertencia. Esta é uma ponderação justa, 
coerente, que expomos aos nossos pares, aos nossos companheiros 
Deputados e Deputadas, para que reflitam no momento em que 
votemos pela derrubada do veto à Proposição de Lei n° 15.152, 
estabelecido pelo Governador Itamar Franco. 

Por outro lado, quero esclarecer ao Líder do Governo, Deputado 
Antônio Andrade, que essa situação foi fruto de um acordo e que, 
durante a confecção desse novo Código de Ética e Disciplina, 
participaram das discussões quatro oficiais representantes do 
Comandante-Geral , sendo que elas fluíram muito bem, a partir do 1 o e 
2° turnos de votação nesta Casa. Não podemos permitir que um militar 
que está na ativa, que venha a aceitar um cargo público civil 
temporário não eletivo, que esteja subordinado a um Secretário, a um 
Desembargador, a alguma autarquia ou a algum gabinete de 
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Deputado, possa subordinar-se ao mesmo Código de Ética, mesmo 
porque, na Assembléia, no Poder Judiciário ou em qualquer outra 
secretaria, temos um ordenamento jurídico, as regras daquele Poder, 
daquela autarquia ou daquela secretaria. Não há como esse cidadão 
estar sujeito e subordinado a dois ordenamentos jurídicos. 

Portanto, é bom que se esclareça o seguinte: quando esse militar 
está agregado, aceitando esse cargo civil público não eletivo, está 
sem a condição de usufruir do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares - IPSM -, porque são recolhidas a sua carteira e a de seus 
dependentes. Ele também não usufrui do porte livre de arma, porque a 
sua carteira de polícia é recolhida. Portanto, se ele não tem nenhuma 
regalia ou nenhum privilégio na condição de militar agregado, como 
podemos subordiná-lo à vigência do Código, sendo que nesse período 
ele não tem essas prerrogativas? Além do mais, além de esse policial 
militar, esse bombeiro militar ter sua carteira de polícia, sua carteira do 
Instituto de Previdência e as de seus dependentes recolhidas durante 
o período dessa agregação, no período em que ele aceitou esse cargo 
civil temporário não eletivo, ele também teve a restrição de não poder 
usar o poder de polícia, já que a sua carteira lhe foi tirada. 

Portanto, não é justo, não é coerente que permitamos que se 
mantenha o veto do Governador Itamar Franco a essa matéria. 
Apesar de o companheiro Antônio Carlos Andrada entender que São 
Paulo vive uma situação diferente da nossa, todas as Polícias 
Militares do Brasil sempre estiveram subordinadas a um regulamento 
praticamente idêntico do ponto de vista da disciplina e da ética 
militares. No Estado de São Paulo, de acordo com a lei aprovada em 
1999, o cidadão que pede uma licença por dois anos, seja policial 
militar ou bombeiro militar, que pede uma agregação para aceitar um 
cargo civil temporário em outro órgão ou Poder, não eletivo, não fica 
subordinado ao Código de Ética, mesmo porque não há como servir a 
dois senhores ao mesmo tempo: ou está subordinado a um Juiz ou 
Desembargador ou está subordinado ao Comandante do batalhão a 
que pertence. 

No almanaque de promoção desses militares constam , na frente do 
seu nome, as iniciais "AG", ou seja, agregado. Enquanto durar a 
agregação, segundo a Lei n° 5.301 , que rege o Estatuto dos Militares 
Estaduais, o policial militar ou bombeiro militar não poderá ser 
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promovido. Durante a agregação, se ele não é promovido, se não 
usufrui da sua carteira de polícia com porte livre de arma, se tem 
recolhida a sua carteira e as de seus dependentes, que perdem 
temporariamente o direito ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares - IPSM -, por que deve ficar subordinado? Se seus direitos 
lhe são retirados - temos que pensar na balança da igualdade -, não 
podemos falar em deveres. 

Infelizmente, um policial que participava dessas discussões, por 
excesso de zelo, tentando adivinhar o que poderia acontecer, 
tentando colaborar com a situação de extrema cautela, quis 
subordinar o policial militar ou bombeiro militar que está agregado, ou 
seja, exercendo um cargo civil temporário não eletivo. 

Solicito ao Deputado Antônio Carlos Andrada e aos demais que 
estão nos ouvindo que derrubemos o veto do Sr. Governador a essa 
matéria, que é totalmente injusta e incoerente com a posição do militar 
agregado. Volto a repetir: se ele não faz jus, durante a sua agregação, 
à carteira de polícia, perdendo o porte de arma, se ele e sua família 
perdem o direito ao IPSM. perdendo o direito à saúde. se perde o 
direito à promoção, por que tem de ficar subordinado ao regime do 
Código de Ética? Não há como servir a dois senhores, não há como 
manter o veto. como o Comandante da Polícia Militar pediu ao 
Governador para fazer. 

Essa matéria é totalmente injusta, incoerente e não procede. A 
balança com o símbolo do equilíbrio da justiça simboliza que para 
cada direito há um dever, e para cada dever, um direito. Se não têm, 
no prato dessa balança, os seus direitos resguardados, como 
podemos exigir deles, na condição de policial agregado, a sua 
disciplina e hierarquia, já que estão lotados em outro órgão, já que 
estão de licença sem remuneração? Não é justo que esse veto seja 
mantido. Temos a legislação de São Paulo, a mais recente dos 
Estados federados, em que o militar agregado, quando exerce um 
cargo civil temporário não eletivo, quando disputa uma eleição ou tira 
uma licença para tratar de Interesse particular, não pode e não deve 
estar subordinado ao Código de Ética dos Militares. 

Não é justo retirar direitos e manter a exigência de subordinação à 
ética e disciplina dos militares, enquanto durar essa agregação. O 
pedido que fazemos aos companheiros Deputados e Deputadas nesta 



7 11 
manhã é que nos ajudem a derrubar o veto do Sr. Governador 
Itamar Franco. Ele é injusto e incoerente, e o Comando da Polícia 
Militar teve bastante tempo para estar com o Governador e estudar o 
problema com zelo. Esse ordenamento jurídico certamente não é 
idêntico ao dos servidores civis. Se um civil pede licença para se 
agregar a um órgão do Poder Executivo que não seja o seu de origem 
ou ao gabinete de algum Deputado ou Desembargador, por exemplo, 
certamente estará sujeito ao ordenamento jurídico, à regra disciplinar 
do órgão, da autarquia ou do Poder onde estiver lotado. Mesmo 
porque não há como ele estar subordinado a dois senhores ao mesmo 
tempo. 

E é exatamente isso que a Polícia Militar quer quando solicita ao 
Governador o veto ao inciso 11 e suas alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo único do art. 2° da Proposição de Lei no 15.152, que trata do 
novo Código de Ética e Disciplina dos Militares. Afirmo aos nossos 
companheiros que não precisam ter dúvidas sobre esse assunto. Ele 
é muito cristalino. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo 
tempo. Não dá para estar subordinado ao gabinete de um Deputado -
quando se está ocupando um cargo civil temporário não eletivo - e, ao 
mesmo tempo, ao Comandante do batalhão. Mesmo porque, se o 
Comandante requisitar sua presença no batalhão, o Deputado ficará 
sem seu assessor, o mesmo acontecendo ao Desembargador ou 
Secretário. Se a Constituição Federal diz que ele pode aceitar um 
cargo civil público não eletivo durante o período de dois anos, não há 
como falarmos em subordinar o funcionário - durante essa agregação 
- ao Código de Ética. Mesmo porque ele perde suas prerrogativas 
enquanto durar a agregação. 

Portanto, solicito a todos os companheiros, especialmente ao nosso 
Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que repense a matéria 
e se posicione melhor. Se for o caso, estaremos à sua disposição para 
esclarecer qualquer dúvida, assim como as dos demais companheiros 
desta Casa. Fica aqui o nosso pedido pela derrubada desse veto, que 
não condiz com a justiça, coerência e transparência do sistema 
jurídico que rege o nosso Estado e nosso País. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
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15.196, que dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto ao art. 18 e ao parágrafo 
único do art. 23 e pela rejeição do veto ao § 1 o do art. 20 e ao art. 26. 
Em discussão. o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência verifica, de plano, que há número regimental 
para votação. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no 
15.150. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o art. 261 , inciso X, c/c os arts. 222 e 
255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o 
veto registrarão "sim''; os que desejarem rejeitá-lo, registrarão "não". A 
fim de proceder à votação pelo processo eletrônico. a Presidência 
solicita aos 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: os Deputados 
deverão tomar os seus lugares; ao toque da campainha e dentro de 
um prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, 
digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou 
"branco". observando no 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 que os Deputados ocupem os seus lugares. Em 
votação, o veto. 

-Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não 

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

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a 
votação do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.150. Em votação, o 
veto. 

-Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não houve 



7 1 ~ 

quórum para a votação, e a Presidência a torna sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, não efetivei a minha 
votação e desejo votar. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a questão de ordem suscitada 
pelo Deputado Bené Guedes. a Presidência vai renovar a votação do 
Veto Total à Proposição de Lei no 15.150. Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Portanto, não 

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

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. 

Portanto, não há quórum para votação. A Presidência, nos termos do 
§ 6° do art. 249 do Regimento Interno, 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 40 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação. 
Questões de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, seria só para 
lembrar que hoje acompanharemos, na parte da tarde, o julgamento 
da ADIN daquele projeto da Loteria, no Tribunal. Ele será votado hoje, 
e ontem conversava com vários e vários Juízes e advogados, 
mostrando a necessidade da derrubada dessa ADIN e de se colocar 
em prática o projeto desta Casa, de minha autoria, que foi aprovado -
o projeto que regulamenta os bingos, que estadualiza os bingos. 
Explico por que: o Estado hoje perde R$45.850.000,00 de receita. 

Sr. Presidente, essa receita poderia, com certeza, ser aplicada na 
segurança pública, já que o Estado gasta R$40.000.000,00 por ano. 
Com mais R$40.000.000,00, dobraríamos a receita da segurança 
pública no Estado de Minas Gerais. Isso garantiria a segurança da 
gente mineira, dos nossos filhos e uma liberdade maior para 
transitarmos pelas ruas de Belo Horizonte e de toda Minas Gerais, 
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porque a violência vem aumentando a cada dia. Esta Casa se 
preocupa e tem de se preocupar cada dia mais com a segurança do 
Estado. É uma questão de liberdade, de direito, de condição de 
sobrevivência para a nossa juventude e nossos filhos . Como 
Deputado. faço mais um apelo ao Tribunal: que vote e rejeite a 
inconstitucionalidade desse projeto, porque a segurança pública pede, 
e os nossos filhos e netos agradecerão futuramente. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, parece que há uma 
confusão na avaliação do veto à Proposição de Lei no 15.150. Os 
Deputados estão pensando que esse projeto impedirá o 
desenvolvimento do Estado. Isso não é verdade, porque o projeto 
apenas exige estudo de impacto ambiental , no momento que for 
experimento para o campo, e análise de risco à saúde humana, 
quando for comercializado. 

Esse é um projeto que foi negociado por três anos com o Deputado 
Paulo Piau, com a EMBRAPA, com a BIOBRÁS, de modo que não 
impedíssemos a pesquisa e o consumidor tivesse cautela com a 
preservação da sua saúde no consumo do produto. Não está colocada 
a questão da moratória nesse projeto. E os experimentos estão não 
somente previstos como também facilitados no projeto. Por exemplo, 
uma empresa que tem o CQB não precisa que se faça o licenciamento 
ambiental. porque já tem o certificado de biossegurança. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto regulamenta a questão 
ambiental e o consumo do produto. E o mínimo que temos de fazer 
por uma matéria inovadora, biotecnológica, de engenharia genética. 
Tivemos todo o cuidado para que a pesquisa não fosse impedida. 
Pelo contrário , dessa negociação com a EMBRAPA e a BIOBRÁS, 
que respeito muito, saiu esse projeto final. É um projeto de consenso, 
de muita calma e discussão. Foram três anos de acompanhamento de 
perto pelo Deputado Paulo Piau. 

Queria dar esse esclarecimento para os Deputados, no intuito de 
derrubarmos esse veto, para que Minas tenha regulamentação. É 
fundamental a vida dos consumidores. Mantendo esse veto, a 
Monsanto e outras empresas transnacionais farão o que quiserem. Os 
interesses da Monsanto não estão colocados nesta Casa. Estamos 
aqui para defender o nosso patrimônio. Há quatro anos, 95°o das 
produtoras de semente no Brasil eram empresas brasileiras. Hoje, 
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95% delas são estrangeiras. Elas estão dominando as sementes e 
a vida. Mas não podemos permitir que dominem a transgênese. Pode-
se fazer uma reestruturação da vida por meio da transgênese: pode-
se pegar um DNA de bactéria e colocar no milho, pegar o DNA de um 
vírus e colocar no feijão, pegar o DNA de um peixe e colocar no arroz, 
colocar o DNA do arroz no feijão e assim por diante. Ou seja, faz-se a 
manipulação genética que se quiser e faz-se da vida o que se quiser. 

Tudo isso está no centro da questão da ética da vida. Fiz um estudo 
aprofundado sobre esse assunto para chegar a esse consenso. Esse 
estudo passou pela Comissão de Saúde, pela Comissão de 
Agricultura e pela Comissão de Meio Ambiente. Em todas elas 
estivemos presentes conversando, discutindo e fazendo as 
modificações possíveis para que a pesquisa não fosse dificultada 
nesse ponto. Os Srs. Deputados têm agora uma decisão fundamental , 
para que Minas Gerais saia na frente com um projeto que não é 
radical , porque não coloca a moratória, mas regulamenta, depois de 
uma discussão democrática com a sociedade, especialmente com a 
comunidade científica: a Universidade Federal de Minas Gerais, a 
Universidade Federal de Viçosa, a BIOBRÁS, a EMBRAPA e tantos 
outros centros de pesquisa, como a FIOCRUZ. Representantes de 
todos esses órgãos estiveram conosco nessa discussão. Por isso, 
esse projeto representa o consenso, o aprimoramento e o 
aprofundamento, e peço aos Deputados que votem "não" e derrubem 
esse veto para que Minas tenha um projeto que defenda a vida e os 
agricultores de Minas Gerais, especialmente os pequenos. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estamos acompanhando o 
esforço de V. Exa. para conseguir votar nesta manhã. Agora, temos a 
informação de que há um problema no painel , mas temos comissões 
funcionando, e apelo a todos os Deputados para que atendam a esse 
esforço da Presidência. Todos precisam estar em Plenário para votar 
as matérias. Obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho 
acompanhado esse problema de falta de quórum e vejo que existem 
alguns aspectos que precisam ser considerados, analisados e 
explicitados para a opinião pública. Não temos voto distrital e nós, 
Deputados Estaduais, somos Deputados de 853 mun1c1p1os. 
Infelizmente, as pessoas não compreendem ou desconhecem isso. 
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Em segundo lugar, muitos de nós, quando não estamos em 

Plenário - não estou dizendo que os que estão aqui são os mais 
freqüentes ou que não são -, temos alguma justificação. Acho que é 
muito importante divulgar a lista dos presentes e a dos ausentes, mas 
acompanhada da justificativa para as ausências. Eu. por exemplo, 
estou com uma amigdalite aguda bacteriana. Meu médico até brincou 
comigo dizendo que nem o Maguila agüenta isso. E estou aqui por 
honra da firma. Poderia e até deveria estar de cama. Mas alguém 
compreenderia ou seria informado de que eu estava de cama com 
amigdalite aguda? 

Então. rogo a V. Exa. e à Mesa que informem de maneira mais 
transparente a presença e a ausência, justificável ou não. dos Srs. 
Deputados. Infelizmente, a imprensa, durante todo o tempo, 
generaliza e coloca como gazeteiros a todos nós. Isso não é verdade. 
Muitos de nós estão desempenhando seu papel nas comissões, em 
Plenário ou, como eu, deveriam estar de cama por problema de saúde 
ou , ainda, resolvendo algum problema em suas bases. 

Portanto, justificando a ausência em Plenário, gostaria de expor esta 
questão à Mesa: que consigamos informar à imprensa para que não 
haja essas generalizações quanto à ausência ou à presença de nós, 
Deputados. 

O Deputado Marco Régis - Agradeço a gentileza de V. Exa. Gostaria 
de dizer a todos os presentes que é visível que está havendo quórum 
nesta manhã. A imprensa pode testemunhar: 40, 41 , 42 Deputados - a 
maioria dos Deputados está votando. Acontece que, na hora da 
votação, em uma resistência heróica de meia dúzia, eles não estão 
votando, porque assim favorecerão a manutenção do veto. Os 
Deputados que são contra a dominação da biotecnologia nacional 
estão aqui tentando ganhar esta votação, a despeito da argumentação 
do Deputado Geraldo Rezende de que isso retiraria cerca de 700 
empregos em Uberlândia. Mas disse o Deputado Edson Rezende que 
acima de 700 empregos está a soberania nacional, o nosso espírito 
verde e amarelo. 

Portanto, meia dúzia de Deputados estamos resistindo heroicamente 
pela manutenção desse veto. Estamos tentando obstruir, porque os 
Deputados que propugnam pela derrubada do veto têm de ter tempo 
para se articular e conseguir o seu intento nesta Casa. Obrigado. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em nome de meu 

partido, sugiro que façamos a votação manual, por escrutínio secreto. 
Caso contrário, não avançaremos na votação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência vai 

suspender a reunião por 20 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 vai renovar a votação do Veto Total à Proposição de Lei 
n° 15.150. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 261 , X, c/c os arts. 222 e 263, 11 , 
do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados 
que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto; "não" 
rejeita o veto. A Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Agostinho Patrús e Aílton Vilela e 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Aflton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos- Elbe Brandão - Fábio Avelar- Geraldo Rezende-
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 - Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise 
- Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 
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- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Foram encontradas 43 

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 12 

Deputados. Portanto, está mantido, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.150. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

lastimo profundamente a manutenção desse veto. O que está em jogo 
não é simplesmente uma tecnologia de transgênese, a modificação da 
estrutura da vida, ou novos produtos na área da alimentação ou da 
medicina. O que está em jogo na questão da regulamentação dos 
transgênicos em Minas Gerais, em primeiro lugar, é o fato em si do 
que significa a engenharia genética do DNA recombinante e as novas 
formas de vida a partir de então. O que está no pano de fundo de 
todas essas questões da biotecnologia, da reengenharia da vida, da 
reestruturação da vida, é ética, porque temos de responder se são 
éticas as modificações feitas e o prenúncio de outras modificações em 
que se faz a recombinação de um DNA entre espécies e reinos 
diferentes. O que resulta do novo ser, a partir dessa engenharia 
genética, é que está em questão. O que é esse novo ser? O que são o 
milho, a soja ou o algodão transgênico, e quais são as possibilidades 
de transgênese na natureza, especialmente na questão das 
sementes? Qual é o impacto dessa tecnologia na natureza, ou dos 
produtos dessa tecnologia na saúde humana e animal? 

Está colocada em questão nossa diversidade, a flora e a fauna. Está 
em xeque também a saúde de todos nós, mas especialmente a saúde 
das crianças, que, aos 6 anos, já estão se alimentando de produtos 
transgênicos sem uma pesquisa mais apurada, mais aprofundada do 
que é o impacto desses novos alimentos, desses novos produtos 
sobre a saúde humana. E são os inocentes que podem pagar caro por 
isso. 

Em 1953, o Presidente de uma grande companhia de cigarros dizia 
que o cigarro não fazia mal à saúde. Em 1962, o Presidente da Ford 
disse também que as emanações dos veículos motorizados da Ford 
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não produziriam nenhum mal à atmosfera. 

Poderia lembrar ainda que o Presidente da empresa que produziu a 
talidomida disse que se tratava de um medicamento seguro. pouco 
antes de se constatarem os males que a droga tinha causado a 
inúmeras crianças, jovens e adultos. 

O que está colocado nessa lei não é a moratória, mas um assunto 
que foi discutido por três anos com a sociedade civil organizada, com 
as ONGs, com as instituições públicas do Estado e com os cientistas 
da EMBRAPA, da BIOBRÁS e tantos outros. Batalhamos para que 
experimentos no campo sejam acompanhados de estudos de impacto 
ambiental e que o consumo por humanos e por animais seja 
precedido de análise de risco à saúde. 

Esses são os pontos fundamentais para assegurar que o meio 
ambiente não seja devastado por uma planta que não se conhece e 
que poderia causar grandes males à humanidade. A análise de risco à 
saúde humana coloca como foco principal o consumidor. 

Esta Casa perdeu a grande oportunidade de aprovar um projeto, 
fruto de consenso com a sociedade civil organizada e com a 
comunidade científica, que esteve todo o tempo ao nosso lado. Foi um 
trabalho de paciência para fazer adaptações aos vários interesses da 
comunidade. 

Por trás de tudo isso, somente uma razão justifica o veto do 
Governador ao projeto: "lobby", especialmente da Monsanto, que 
esteve presente para fazer valerem seus interesses. 

Em 1 994, o Brasil detinha 95% das empresas produtoras de grãos. 
Hoje, 95% delas são estrangeiras. Em sete anos, a situação inverteu-
se totalmente. Estamos na mão de outros e não conseguimos, neste 
dia, fazer valer a vontade popular, que deveria ter-se refletido no voto 
dos Deputados. É uma lástima que o veto do Governador Itamar 
Franco tenha sido aprovado. 

Saibam. no entanto, que os consumidores estão, de certa forma, 
organizados para continuar lutando para que Minas Gerais fique livre 
dos transgênicos ou pelo menos consiga uma regulamentação que 
não exponha o meio ambiente nem a população. 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 15.151 , que dispõe sobre as políticas florestal e 
de proteção à biodiversidade no Estado. A Comissão Especial opina 
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pela manutenção do veto ao § 3° do art. 12 e ao art . 40; e pela 
rejeição do veto ao § 2° do art. 12, aos §§ 1 o e 2° do art. 30, ao art. 33 
e respectivos§§ 1° e 2°, ao§ 1° do art. 37, ao inciso IV do parágrafo 
único do art. 45, ao art. 64 e parágrafo único e ao art. 66. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto. 
nos termos do art. 261 , inciso X. ele com os arts. 222 e 263, inciso li , 
do Regimento Interno. A Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Aflton Vilela. Em 
votação, o veto ao § 3° do art. 12 e ao art. 40. A Presidência solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
votação secreta. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 

Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Amilcar Martins- Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Hely Tarqüínio- João Batista de Oliveira- João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente- A Presidência recomenda aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados; foram encontradas na 

urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "não" 5 

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o veto ao § 3° do 
art. 12 e ao art. 40 da Proposição de Lei n° 15.151 . Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. Em votação, o veto ao § 2° do art. 12, aos §§ 
1 o e 2° do art. 30, ao art. 33 e respectivos §§ 1 o e 2°, ao § 1 o do art. 
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37, ao inciso IV do parágrafo único do art. 45, ao art. 64 e 
parágrafo único e ao art. 66. A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada dos Deputados para votação secreta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüfnio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Rêmolo Aloise- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do 
número de sobrecartas com o de votantes. 

-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas na 

urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 44 

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno únco, o veto ao § 2° do 
art. 12, aos §§ 1 o e 2° do art. 30, ao art. 33 e respectivos §§ 1 o e 2°, ao 
§ 1° do art. 37, ao inciso IV do parágrafo único do art. 45, ao art. 64 e 
parágrafo único e ao art. 66 da Proposição de Lei no 15.151 . À 
promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 
15.152, que dispõe sobre o Código de Ética dos Militares do Estado 
de Minas Gerais. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir 
parecer. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso X, c/c com os arts. 
222 e 263, inciso 11 , do Regimento Interno. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues. 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, farei uso de 

apenas 2 minutos para não atrapalhar o processo de votação. 
Queremos dizer que estamos de posse do Código de Ética da Polícia 
Militar de São Paulo, Polícia essa que tem em seu efetivo 80 mil 
homens na ativa. E o parágrafo único do art. 2° prevê que o disposto 
nesse artigo não se aplica a militares do Estado ocupantes de cargos 
públicos ou eletivos. Portanto, todo o encaminhamento feito por este 
Deputado tem precedente. A Polícia Militar do Estado de São Paulo 
não aplica o Código de Ética àqueles que estão ocupando cargo 
público, civil , temporário, não eletivo ou eletivo, como é o nosso caso. 

Não podemos criar aqui a aberração juridica de fazer com que o 
cidadão agregado que ocupa um cargo civil público temporário esteja 
sujeito a um ordenamento jurídico do Poder Legislativo, do Judiciário, 
de uma autarquia ou de uma secretaria e, ao mesmo tempo, a um 
código de ética, respondendo hierarquicamente ao Comandante. 
Então. não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Peço 
encarecida mente aos companheiros que votem "não", que derrubem o 
veto a proposição de lei que será colocado em votação pelo Sr. 
Presidente. Peço aos nobres companheiros que tenham a devida 
consciência na hora de votar essa matéria. Do contrário, criaremos 
uma grande aberração jurídica que contrariará toda uma posição 
coerente e justa dos militares estaduais. Portanto, solicito aos 
companheiros que votem "não", que derrubem o veto do Sr. 
Governador. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para votação secreta. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência a torna sem efeito e verifica, de plano, a 
inexistência de quórum para a continuação dos 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. 

ATA DA 7 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS 
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CARVOARIAS 

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia treze de junho 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 Bilac Pinto, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o relatório 
final dos trabalhos e passa a palavra à relatora, Deputada Elbe 
Brandão, que procede a leitura de seu relatório . Passa-se à fase de 
discussão do relatório, quando fazem usos da palavra os Deputados 
Bilac Pinto e Adelmo Carneiro Leão que apresentam sugestões de 
modificação do relatório lido. As sugestões são acatadas pela 
Deputada Elbe Brandão e passam a integrar o seu relatório. Passa-se 
à fase de votação, quando é aprovado por unanimidade o relatório 
final dos trabalhos da Comissão. A seguir, o Presidente suspende a 
reunião por 1 O minutos para que seja lavrada a ata desta reunião. 
Reabertos os trabalhos, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Márcio Cunha, a Presidência dispensa a leitura da ata desta 
reunião , a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2002. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão - Bilac Pinto -

Fábio Avelar- Márcio Cunha - Marco Régis - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 1073 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia seis de agosto de dois mil e dois, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo 
Rezende, Agostinho Silveira e Sávio Souza Cruz, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa 
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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 passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres que concluem pela antijuridicidade. no 1 o turno, dos 
Projetos de Lei n°s 1.685/20001 (relator: Deputado Ermano Batista); 
1.813/2001 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de 
redistribuição) ; 1.872/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 
2.018/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira, em virtude de 
redistribuição); 2.103/2002 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1 o 
turno, dos Projetos de Lei n°s 1.986/2002, com as Emendas nos 1 e 2: 
2.048 e 2.213/2002 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude 
de redistribuição) ; 2.026 na forma do Substitutivo no 1; e 2.056/2002 
com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Ermano Batista, em 
virtude de redistribuição) ; 2.055 com as Emendas 1 e 2 e 2.108/2002 
(relator: Deputado Agostinho Silveira, em virtude de redistribuição). 
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 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 942/2000, 1 .992/2002 com a 
Emenda no 1, 2 .222, 2.229 e 2.263/2002 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira, o primeiro em virtude de redistribuição); 2.080/2002 com a 
Emenda n°1, 2.205 e 2.234/2002 (relator: Deputado Ermano Batista. 
os dois últimos em virtude de redistribuição); 2.218, 2.230, 2.216, 
2.224 e 2 .226/2002 os quatro últimos com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz, os quatro últimos em virtude de 
redistribuição) . Após discussão e votação, é aprovado, em turno 
único, o parecer que conclui pela antijuridicidade e pela ilegalidade do 
Projeto de Lei n° 2 .045/2002 (relator: Deputado Agostinho Silveira. em 
virtude de redistribuição). Em seguida, o Presidente submete a 
votação requerimento em que se solicita seja baixado em diligência ao 
autor o Projeto de Lei n° 2.227/2002. Cumprida a finalidade da 
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reumao, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 117a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de 

agosto de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão, João Leite e Márcio 
Kangussu , membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Elbe 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 e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Crispim Elias Campos Neto, 
Presidente da Câmara Municipal de lpatinga, encaminhando relatório 
final elaborado pela Comissão Especial de Segurança Pública desse 
município, publicado no "Diário do Legislativo" em 15/8/2002; Ângela 
Maria Prata Pace Silva de Assis , Secretária da Justiça, encaminhando 
cópia de decreto do Governador do Estado que cria o programa 
Centro de Referência do Cidadão em Minas Gerais, publicado no 
"Diário do Legislativo" em 20/8/2002; carta da Sra. Renata Silva 
Coutinho, Diretora da União Colegial de Minas Gerais, solicitando a 
realização de audiência pública no Colégio Estadual Central para 
obter esclarecimentos relativos a irregularidades cometidas nesse 
educandário; carta do Sr. Leomar Miranda, detento da cadeia pública 
de Carangola, pedindo ajuda no seu processo criminal ; Antônio 
Marciano de Araújo , detento da cadeia pública de ltabira, pedindo 
autorização para passar seu aniversário com os familiares; telegrama 
da Secretaria Municipal da Coordenação da Gestão Regional Centro-
Sul, convidando os membros da Comissão para participarem da 
reunião mensal da CLAS 11 , no dia 19/8/2002; jornal do Centro Santo 
Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo; convites da 
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Direção e do NEP-Centro Cultural do Instituto Raul Soares, para as 
discussões sobre o paciente judiciário e a saúde mental, que serão 
realizadas nos dias 22 e 23/8/2002; do Shopping Cidade e da OAB-
MG, para o Projeto Cidade em Debate - 2002, que será real izado nos 
dias 28/8/2002, 25/9/2002 e 23/10/2002. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.458/2001 , no 2° turno 
(Deputado Márcio Kangussu) , e 1.562/2001 , no 2° turno (Deputado 
Edson Rezende). Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, em que solicita 
audiência pública com os convidados que menciona, para debater a 
segurança pública na região próxima da serra da Moeda; Edson 
Rezende, em que solicita às autoridades que menciona providências 
referentes às denúncias de supostas irregularidades praticadas por 
servidor do Fórum da Comarca de Nova Lima; e Elbe Brandão, 
solicitando visita a Janaúba para conhecer os projetos sociais ali 
implantados e seja formulado voto de congratulações com os menores 
engraxates de Janaúba pela conquista do Prêmio Mineiro de Xadrez 
no referido município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
Márcio Kangussu, Presidente- João Leite- Bené Guedes. 

ATA DA 101 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto de 
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bilac Pinto e Pastor George (substituindo este ao Deputado Dinis 
Pinheiro, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também , o Deputado Rogério Correia. 
Havendo número regimental, o Presidente Deputado Bilac Pinto, 
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 
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a apreciar a matéria constante na pauta e a debater a proposta do 
Governo Federal de regionalização da administração do sistema 
metroviário de Belo Horizonte e Contagem e comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Henrique Hargreaves, 
Secretário de Estado do Governo e de Assuntos Municipais, publicado 
em 20/7/2002; Antônio Demétrio Bassili , Diretor-Geral do DER-MG; 
publicado em 20/7/2002; José Ferraz, Presidente do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais, publicado em 27/7/2002; do Sr. Giovani Nery 
Ananias Santos, publicada em 20/8/2002; da Sociedade Mineira de 
Engenheiros Agrônomos - SMEA -, publicado em 20/8/2002; do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo 
Horizonte, Contagem e Betim e da Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Estado de Minas Gerais, publicado em 
4/7/2002; e dos Srs. Sebastião Paulo de Carvalho Júnior, Presidente 
da CDL de Januária, e Luiz Henrique ltabayana Caribé, Presidente da 
ACI de Januária, solicitando providências em favor da liberação de 
recursos necessários à continuação das obras de asfaltamento da BR-
135. Logo após, o Presidente verifica, de plano, a ausência de quórum 
para apreciar a matéria constante na pauta e destina essa parte da 
reunião a ouvir os convidados sobre o assunto supracitado. Registra-
se a presença dos Srs. Marcos Lúcio Siqueira, Presidente da 
METROMINAS, representando o Sr. Marco antônio Marques de 
Oliveira, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
Jussara Bellavinha, Diretora de Desenvolvimento e Implantação da 
BHTRANS, representando a Fundação João Pinheiro; Paulo Henrique 
Moraes, Diretor de Comunicação e Imprensa do Sindicato dos 
Metroviários de Belo Horizonte, Contagem e Betim; Edgar Coelho, 
Secretário-Geral do Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro; 
Carlos Henrique Alfredo, do Sindicato dos Ferroviários da Central do 
Brasil , os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado 
Pastor Jeorge assume a Presidência dos trabalhos e, na qualidade de 
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados e, 
em seguida, ao Deputado Rogério Correia, para que façam sua 
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
Dilzon Melo, Presidente - Antônio Andrade - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 608 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um de 

agosto de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Aílton Vilela, Maria Olívia e João Leite (substituindo este à 
Deputada Elaine Matozinhos, por indicação da Liderança do PSB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado João Leite os Projetos de 
Lei nos 1.742/2001, 2 .009, 1.999, 2 .062/2002 e ao Deputado Aílton 
Vilela os Projetos de Lei n°s 2.099, 2 .167 e 2.210/2002. Encerrada a 
1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 1.742/2001 e 2.009/2002 (relator: Deputado 
João Leite). Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.999, 2.062/2002 (relator: Deputado João Leite) e 2.099, 2.167 e 
2.210/2002 (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 
extraordinária, a ser realizada no dia 22 de agosto, às 1 o horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Amilcar Martins - Mauro Lobo. 
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

SAMARCO 
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Às quinze horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão, João Paulo, Alencar da Silveira Júnior e lrani Barbosa, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lrani Barbosa, 
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, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
João Paulo- lrani Barbosa- Alencar da Silveira Júnior. 

ATA DA 428 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, João Pinto Ribeiro e lvair Nogueira (substituindo este ao 
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Pinto 
Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e debater, com convidados, a decisão da 
Secretaria da Educação de demitir Diretores e Vice-Diretores 
designados. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 
3.457/2002. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro, 
em que solicita seja convidada a participar da reunião a Sra. Jucy 
Amaral, advogada da Associação de Professores Públicos de Minas 
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Gerais. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.999, 
2.167 e 2.210/2002. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir convidados que discorrerão sobre a decisão da Secretaria da 
Educação de demitir Diretores e Vice-Diretores designados. Registra-
se a presença dos Srs. Mário de Assis, Presidente da Federação das 
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas, e Sandro Lúcio 
de Souza Coelho, Diretor da Escola Estadual Leonina Murthê de 
Araújo , de Santa Luzia; e das Sras. Joana d'Arc Gontijo, Presidente 
da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais; Maria das 
Graças Soares Maia Louzada, Presidente do Colegiado de Diretores 
de Contagem e Diretora da Escola Estadual Simão da Cunha, e Jucy 
Amaral, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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, 28 de agosto de 2002. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente- João Pinto Ribeiro- Sebastião 

Navarro Vieira -José Henrique. . _ 
ATA DA 108a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Sávio Souza Cruz e Aílton 
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta 
a reunião e. em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
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Projetos de Lei n°s 2.239, 2.257, 2.272, 2.277, 2 .286, 2.301 e 
2.310/2002 (Deputado Agostinho Silveira); 2.238, 2.242, 2.245, 2.258, 
2 .270, 2 .279, 2.287, 2.340 e 2.342/2002 (Deputado Sávio Souza 
Cruz); 2.240 e 2.285/2002 (Deputado Aílton Vilela) ; 2.237 e 
2.278/2002 (Deputado Eduardo Hermeto); 2.255, 2.339 e 2.341 /2002 
(Deputado Ermano Batista); o Presidente avoca a si a relataria dos 
Projetos de Lei nos 2.241 , 2.271 , 2.280, 2.291 /2002 e Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002. Neste momento, o Deputado Sávio Souza 
Cruz retira-se do recinto . Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 53/2002 e dos Projetos de 
Lei n°s 2 .189 e 2.241 /2002 com a Emenda n° 1 a 3 (relator: Deputado 
Geraldo Rezende) ; 2.190/2002 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
2.203/2002 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Ermano 
Batista, em virtude de redistribuição) . Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e 
inconstitucionalidade, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 2.233/2002 
(relator: Deputado Agostinho Silveira). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n°S 
2.237/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela , em virtude de 
redistribuição); 2.245/2002 (o Deputado Agostinho Silveira procede à 
leitura do parecer do relator: Deputado Sávio Souza Cruz) ; e 
2.257/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 28/8/2002, às 15 horas, com a 
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 2 .329/2002, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2002. 
Agostinho Silveira, Presidente - Aílton Vilela - Ermano Batista - Sávio 

Souza Cruz. 
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Por meio da Mensagem n° 306/2002. o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n° 
53/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação 
Pública do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2002, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes, para receber parecer. nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria 
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe objetiva dispor sobre o Estatuto dos 

Profissionais da Educação Pública e instituir o respectivo Plano de 
Carreira, reunindo as funções de docência. apoio pedagógico, técnico 
e administrativo, observados os princípios constitucionais e as 
disposições das Leis Federais n°s 9.394, de 20/12/96, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação, e 9.424, de 24/12/96, que dispõe 
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério. 

Saliente-se que a citada lei de diretrizes e bases da educação 
instituiu a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação dessa lei, determinando que até o fim desta década 
somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 
formados por treinamento em serviço. 

Nos termos da mensagem governamental, o projeto foi precedido de 
amplo debate na comissão especialmente constitufda para os estudos 
do novo Estatuto do Magisterio, consoante o Decreto no 42.554, de 
2/5/2002, composta de representantes de Secretários de Estado e do 
Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação - Sind-UTE. 

Impõe-se ressaltar que o posicionamento do servidor que na data da 
publicação da lei ocupe cargo efetivo dos atuais quadros de pessoal 
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da Secretaria de Estado da Educação, na Carreira dos 
Profissionais da Educação Pública, dar-se-á mediante sua opção, na 
forma da correlação estabelecida no Anexo V, que acompanha a 
proposição. 

Ao dispor sobre a estrutura e a organização da educação pública, o 
projeto estabelece os conceitos básicos relativos ao Sistema Estadual 
de Educação, aos profissionais da educação e à respectiva carreira. 

Na proposição também se definem as categorias funcionais; a 
estrutura dos cargos, com as respectivas classes e categorias; e o 
quadro dos profissionais da educação das unidades escolares, do 
órgão central e dos órgãos regionais . 

A lotação e o local de atuação do ocupante de cargo das classes a 
que se refere o art. 5° são os constantes no Anexo I, que acompanha 
a proposição. 

No cumprimento das normas constitucionais pertinentes, a 
investidura em qualquer um dos cargos efetivos a que se refere a 
proposição depende de prévia aprovação em concurso público de 
provas, ou de provas e títulos, e dar-se-á no nível e no grau iniciais do 
respectivo cargo. 

Em conformidade com a supracitada Lei no 9.394, de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a estruturação 
da carreira do profissional da educação pública na proposição em 
estudo tem por princípio a valorização profissional ; o aperfeiçoamento 
profissional e a ascensão na carreira; a ênfase no desempenho 
profissional e na formação continuada do servidor para fins de 
progressão e promoção; a remuneração compatível com a 
complexidade das tarefas e o nível de responsabilidade exigida; e o 
oferecimento de condições de trabalho adequadas. Além disso, serão 
observados a unicidade do regime jurídico; a humanização da 
educação pública, que pressupõe a garantia da gestão democrática; o 
Plano de Desenvolvimento da Educação Pública Estadual e, nas 
escolas estaduais, os respectivos projetos político-pedagógicos. 

Quanto à carreira propriamente dita, estão sendo criadas as classes 
de cargos efetivos de: Professor de Educação Básica PEB 1; 
Professor de Educação Básica PEB 2 ; Formador da Educação 
Profissional (FOEP); Pedagogo (PEDG), no qual se incluem o Inspetor 
Escolar, o Supervisor Pedagógico e o Orientador Educacional; 
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Assistente Técnico de Secretaria (ATSE); Assistente de Multimeios 
Didáticos (ASMD); Ajudante da Educação (AJDE); Analista da 
Educação Especial (ANEE); Bibliotecário (BIBL); Analista Educacional 
(ANED); Assistente Técnico Educacional (ATED); Assistente de 
Multimeios (ASMM) e Ajudante Educacional (AJED). 

As atribuições e atividades próprias dos cargos que compõem as 
classes da carreira dos Profissionais da Educação Pública estão 
descritas no Anexo 11. 

Os cargos estão escalonados por níveis, em ordem crescente, 
identificados pelos algarismos romanos 1,11 ,111 e IV, na forma do Anexo 
111. 

Como vantagens pecuniárias, estão sendo criadas gratificações para 
o exercício das funções de Diretor de Escola Estadual; de Vice-Diretor 
de Escola Estadual e de Secretário de Escola Estadual, com os 
respectivos percentuais e incentivos financeiros temporários. devidos 
durante o tempo em que persistir a situação ou a condição que o 
justificam, especificadas em lei. Também fica instituído o incentivo de 
20% pelo trabalho em escola que atenda, exclusivamente, educandos 
portadores de necessidades especiais: pelo trabalho em escola 
localizada no meio rural ou em áreas definidas de vulnerabilidade 
social. 

O Anexo IV contém o quadro das gratificações das funções de 
Diretor, Vice-Diretor e Secretário de escola. 

Notadamente quanto às regras estabelecidas na proposição em 
exame sobre o desenvolvimento na carreira e o regime funcional do 
profissional da educação, cumpre ressaltar a coerência com as regras 
atuais, constantes no Estatuto do Funcionalismo Público, no Estatuto 
do Magistério e em legislações complementares. 

O Anexo 111 contém os níveis dos cargos efetivos que compõem as 
classes da carreira do pessoal da educação. 

Vários capítulos tratam da movimentação de pessoal, incluídas a 
lotação, a remoção, a adjunção, a autorização especial e a 
readaptação do profissional da educação pública. 

Um único capítulo dispõe sobre a designação para função pública, 
em caráter temporário. dentro do ano civil, e a respectiva forma de 
remuneração. 

Os direitos e deveres dos profissionais da educação pública também 



?J5 
estão definidos na propos1çao e correspondem basicamente aos 
estabelecidos na legislação vigente, observadas as disposições 
constitucionais pertinentes. 

É relevante destacar os capítulos que tratam da direção das 
unidades escolares, definindo as suas atribuições, e da gestão 
democrática da escola, cujo programa há que ser cumprido pelo 
Diretor e pelo Vice-Diretor e avaliado e monitorado 
concomitantemente por um colegiado escolar, pela comunidade e pela 
administração pública. 

O regime disciplinar dos profissionais da educação é o previsto no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, constituindo-se 
ainda transgressões passíveis de pena as ações que violam direitos 
garantidos pela Constituição Federal , como discriminação por motivo 
de etnia, de condição social, sexo e que cause prejuízo físico, moral 
ou intelectual ao aluno. 

As disposições de caráter transitório estabelecem que a opção dos 
atuais servidores pelo posicionamento na nova carreira deverá ser 
manifestada, expressamente, no prazo de 90 dias contados da data 
de vigência da disposição legal que fixar os valores de vencimento 
das classes de cargos dessa carreira, que, uma vez formalizada, será 
irretratável. 

O servidor optante sujeito à jornada de trabalho de 30 horas 
semanais passará a cumprir a jornada de 40 horas semanais de 
trabalho, comprovada a necessidade do Sistema e a existência de 
vaga. 

Os efeitos financeiros decorrentes da opção dos atuais servidores 
terão início após 60 dias contados da data da sua manifestação. 

As classes de cargos de PEB1 e PEB2 serão acrescidas, 
excepcionalmente, de um nível especial , identificado por "T", anterior 
ao nível I, da respectiva classe. Trata-se do posicionamento, em 
caráter excepcional , nos termos de regulamento , dos atuais ocupantes 
dos cargos de Professor Nível 1, Professor Nível 2, Regente de 
Ensino Nível 1, Regente de Ensino Nível 3, Regente de Ensino Nível 4 
e Professor Nível 3, portadores de licenciatura de curta duração e que 
não possuem habilitação em nível superior de licenciatura de 
graduação plena específica, no Quadro dos Profissionais da 
Educação, mediante opção. 



Se o posicionamento ocasionar redução da remuneração, será 
paga a diferença por meio de vantagem pessoal , que integrará, para 
todos os efeitos, a remuneração e sobre a qual incidirão os reajustes 
gerais. 

Obtendo a habilitação de graduação plena específica para as 
classes de cargo PEB 1 e PEB2, os ocupantes dos cargos 
supramencionados serão posicionados no Nível 1 das respectivas 
classes, mediante requerimento; todavia, não havendo manifestação 
do servidor, ele permanecerá na mesma situação, regido pela 
legislação anterior. 

Os cargos efetivos que constituem os atuais quadros de pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação serão extintos com a vacância. 

As disposições contidas na proposição em estudo não alcançam o 
detentor de função pública, exceto quanto ao cumprimento de jornada 
e à remuneração. Ademais, as disposições pertinentes aos detentores 
de função pública já estão previstas na legislação específica. 

Finalmente, assegura-se ao servidor com escolaridade incompleta o 
posicionamento em cargo da classe correspondente às funções 
exercidas. 

Cumpre ressaltar que o mero reposicionamento dos servidores nos 
cargos da carreira que ora se propõe criar, mantidas as mesmas 
atribuições e níveis de escolaridade, não contraria as disposições 
constitucionais pertinentes ao ingresso nas classes de cargo de uma 
carreira. Com efeito, é cediço na jurisprudência que o ingresso na 
carreira só se fará na classe inicial por concurso público de provas ou 
de provas e títulos, condição que não é válida, porém, para os cargos 
subseqüentes que nela se escalonam até o final, pois, para estes, a 
investidura se fará por promoção. Estão, pois, banidas das formas de 
investidura admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, 
que são formas de ingresso em carreira diversas daquela para a qual 
o servidor público ingressou por concurso, e que não são, por isso 
mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira. (ADI-231 /RJ) 

O Anexo V contém o quadro da correlação de cargos. 
Finalmente, está prevista na proposição a regulamentação da 

matéria, naquilo que for necessário, e o encaminhamento de projeto 
de lei no prazo de 60 dias, para estabelecer os valores do vencimento 
básico das classes de cargos de que trata a futura lei. 
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A iniciativa do processo legislativo sobre a matéria está de acordo 

com a Constituição Estadual, a qual atribui ao Governador do Estado 
a competência privativa para tratar da matéria, conforme se verifica no 
art. 66, 111 , "b" e "c". 

A Lei Federal no 9.504, de 1997, que estabelece normas para 
eleição, por meio do art. 73, proíbe aos agentes públicos, servidores 
ou não, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens. ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional , e ainda, "ex officio", 
remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do 
pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob 
pena de nulidade de pleno direito; e fazer, na circunscrição do pleito, 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da 
eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art.7° desta lei e até 
a posse dos eleitos. 

Com efeito, a proposição em análise cuida tão-somente de 
estabelecer as regras da nova carreira dos profissionais da educação, 
não fixando valores de vencimentos, uma vez que estes serão objeto 
de outra proposição de lei , razão pela qual a matéria não encontra 
óbices à sua tramitação. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 53/20002. 
Sala das Comissões. 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Aílton Vilela - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.203/2002 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 2.203/2002 
autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento 
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal 
para Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/6/2002, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 



73!3 
para receber parecer. nos termos do art . 188. c/c o art. 102 do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
No Estado de Minas Gerais, reserva legal é a área localizada no 

interior de uma propriedade ou posse rural , ressalvada a de 
preservação permanente, representativa do meio ambiente natural da 
região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação 
da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. 
equivalente, a , no mínimo, 20<}o da área total da propriedade. 

Nas propriedades ou posses rurais com área de floresta nativa, 
natural. primitiva ou regenerada inferior ao índice anteriormente 
mencionado, a legislação florestal autoriza a adoção de diversos 
mecanismos para se atingir aquele percentual. Entre eles destacamos 
a aquisição, pelo proprietário ou posseiro, de gleba contígua à 
propriedade ou posse, com área correspondente à da reserva legal a 
ser recomposta; compensação da área de reserva legal por outra 
equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença 
ao mesmo ecossistema e seja localizada na mesma microbacia; 
aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica para 
instituição de unidade de conservação (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural) e, ainda, aquisição, em comum com outros 
proprietários. de gleba não contígua. 

Fruto de amplas discussões nesta Casa e no Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA - com a participação de ambientalistas, 
setor produtivo, poder público e instituições de pesquisa, a 
flexibilização do instituto da reserva legal teve por objetivo, entre 
outros, o de reconhecer que muitas propriedades e posses rurais 
exploravam economicamente essas áreas. Para essas situações 
consolidadas, a legislação devena oferecer alternativas para a 
localização da reserva legal, a fim de preservar a atividade 
econômica. geradora de emprego e renda. 

Portanto, do ponto de vista ambiental, a instituição de programa 
público voltado para aquisição de área destinada à constituição de 
reserva legal nos moldes estabelecidos na proposição em exame não 



contraria as disposições da legislação florestal. 
Quanto aos aspectos financeiros , nossa avaliação é de que o projeto 

não cria novos encargos ao erário. Na verdade, ele apenas 
redimensiona a forma de alocação dos recursos já existentes, ao 
determinar como fontes de receita para custeio do programa valores 
arrecadados com multas aplicadas pelo IEF, IGAM e FEAM e aqueles 
constantes nos Fundos de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - e 
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO. À luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, também não vislumbramos óbice à 
tramitação do projeto nesta Casa. 

A proposição, no entanto, necessita de alguns ajustes. O programa 
deve ser ampliado para financiar também os proprietários e posseiros 
rurais que queiram recompor a reserva legal em suas próprias terras. 
A coordenação do programa deve ficar a cargo do IEF, e não da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, por razões óbvias. Estabelecer prazo para financiamento, 
amortização e taxas de juros não é matéria a ser tratada em projeto 
que cria programas. Tais medidas devem ser disciplinadas por meio 
de fundos , que são entidades contábeis criadas para essa finalidade. 
Fixar o prazo de cinco anos para que as propriedades em desacordo 
com o percentual de reserva legal regularizem sua situação equivale a 
introduzir, indiretamente e por meio de legislação extravagante e de 
natureza não perene, modificação na Lei no 14.309, que trata da 
política florestal e de proteção à biodiversidade, recentemente 
aprovada neste parlamento e sancionada pelo Executivo, após amplo 
debate com todos os setores envolvidos. Por fim, estabelecer como 
fonte de custeio recursos de multas é medida, a nosso ver, de 
duvidosa juridicidade. Os recursos de multas destinam-se, 
essencialmente, ao custeio da atividade de fiscalização dos órgãos 
encarregados do exercício de poder de polícia ambiental. Dar 
destinação diversa para tais recursos poderá comprometer seriamente 
a atuação do IEF, da FEAM e do IGAM no desempenho de suas 
atribuições institucionais. Para resolver esses problemas, 
apresentamos, na conclusão, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade. constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei n° 2.203/2002 na forma do Substitutivo 
no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria o Programa de Incentivo à Constituição de Reserva Legal -

PRÓ-RESERVA. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Incentivo à Constituição de 

Reserva Legal- PRÓ-RESERVA-, destinado a financiar proprietários 
e posseiros rurais para fins de recomposição da área de reserva legal, 
nos termos do art. 17 da Lei n° 14.309, de 20 de junho de 2002. 

§ 1 ° - Os financiamentos a que se refere o "caput" serão concedidos 
por meio da criação de linha de crédito específica no Fundo de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - e no Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 
Estado de Minas Gerais- FHIDRO. 

§ 2° - Os prazos de financiamento , de amortização, de carência e a 
taxa de juros obedecerão ao disposto na legislação que rege o 
FUNDERUR e o FHIDRO. 

Art. 2° - O PRÓ-RESERVA será coordenado pelo Instituto Estadual 
de Florestas - IEF -, ao qual incumbe cadastrar os interessados e 
emitir parecer prévio sobre os projetos de recomposição da área de 
reserva legal. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contado da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2002. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Aílton Vilela 

- Agostinho Silveira. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente 

da FIEMG, pelo lançamento do Programa Minas Trade (Requerimento 
no 3.406/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho); 

de congratulações com o Automóvel Clube de Minas Gerais por 
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seus 76 anos de existência (Requerimento no 3.453/2002, do 
Deputado Doutor Viana e outros); 

de congratulações com o Sr. Rubens Guimarães Pinheiro Silva por 
seu empenho na promoção de atividades esportivas no Município de 
Lavras e região (Requerimento no 3.454/2002. do Deputado Aílton 
Vilela). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2002 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/8/2002 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão -
Antônio Genaro - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Glycon Terra Pinto - José Braga - Marco Régis - Pinduca 
Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 14h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca 
os Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e 
de segunda-feira, dia 2 de setembro, às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação. 
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 38]8 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 

28/8/2002 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 
da interrupção dos trabalhos ordinários- Execução do Hino Nacional-
Palavras do Sr. Presidente- Palavras do Deputado Márcio Kangussu-
Palavras do Sr. José Carlos Ribeiro Rezende Alves - Entrega de placa 
- Palavras do Sr. Renato Falei. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

Deputado Federal Romeu Queiroz, ex-Presidente desta Casa; Renato 
Falei, Diretor Administrativo da Fundação Felice Rosso, representando 
o Presidente, Sr. Rubens Rezende Neves; Vereadora Lúcia Pacífico, 
2a-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Presidente, Vereador Sérgio Ferrara; José Carlos 
Ribeiro Rezende Alves, Diretor de Produção Técnica e Científica da 
Fundação Felice Rosso; Oscar Dias Corrêa Júnior, Diretor de 
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Assuntos Institucionais da Fundação Felice Rosso; Amélio Maia, 
Diretor Clínico do Hospital Felício Rocho; e o Deputado Márcio 
Kangussu, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereador 

Carlos William; Valério Aracy, historiador; Reinaldo Gonçalves, 
Professor de Economia da UFRJ; Israel Pinheiro, representante do 
Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial; Aílton Augusto Azevedo, 
Diretor do Rotary Club BH-Vila Nova. Em nome dessas pessoas, 
gostaríamos de saudar também a presença dos funcionários do 
Hospital Felício Rocho e da Fundação Felice Rosso, de estagiários, 
médicos, jornalistas, amigos, colaboradores. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração dos 50 

anos do Hospital Felício Rocho. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
-Procede-se a execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmos. Srs. Deputado Federal Romeu Queiroz, médicos e 

administradores do Hospital Felício Rocho e da Fundação Felice 
Rosso, Vereadora Lúcia Pacífico, Deputado Márcio Kangussu, em 
nome do qual cumprimento os demais colegas Deputados, as demais 
autoridades presentes, meus colegas médicos, os Diretores, 
funcionários e representantes do Hospital Felício Rocho, minhas 
senhoras e meus senhores, a Presidência tem a grata satisfação de 
dar início à reunião em comemoração aos 50 anos do Hospital Felício 
Rocho, convocada a requerimento do Deputado Márcio Kangussu. 

A Fundação Felice Rosso é uma instituição privada sem fins 
lucrativos que presta serviços hospitalares por meio do Hospital 
Felício Rocho. 

Numa época em que a população mineira sofre com o sucateamento 
e as deficiências do sistema de saúde pública, iniciativas como essa 
precisam ser valorizadas. 

Fundado em 1952, o Hospital Felício Rocho tem oferecido, ao longo 
de seu meio século de existência, atendimento gratuito, beneficiando 
portadores de deficiência física, crianças, idosos, gestantes e 
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profissionais de saúde. Aliado a esse trabalho, seu corpo técnico 
realiza, junto à comunidade, atividades de natureza preventiva e 
programas de educação em saúde, cumprindo o compromisso de 
seus fundadores de ajudar o próximo. 

Hospital de grande porte, equipado com aparelhagem de alta 
complexidade, o Felicio Rocho é, em vários aspectos, referência para 
a rede pública nacional. Sua equipe médica, composta por 
profissionais de renome internacional, é responsável pelo alto padrão 
do atendimento e por extensa produção científica em 33 diferentes 
especialidades. 

Na realização de transplantes de coração, córneas, rins e pulmão, o 
Hospital Felício Rocho é um dos melhores do País; seu serviço de 
hemodiálise é o maior do Brasil ; e seu serviço de controle de infecção 
hospitalar, com suas técnicas inovadoras, é reconhecido 
mundialmente. 

Os serviços terapêutico e de diagnóstico servem de exemplo por sua 
qualidade técnica e foram distinguidos com o certificado da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica. Além disso, o seu banco de sangue é 
citado pela Secretaria de Vigilância Sanitária como um dos melhores 
do Brasil. 

Parabéns, Hospital Felício Rocho, por seus 50 anos de 
funcionamento, durante os quais tem sido motivo de orgulho para os 
mineiros! Esta Assembléia Legislativa presta hoje sua homenagem 
aos dirigentes e aos funcionários deste que tem sido um hospital-
modelo em nosso Estado. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Márcio Kangussu 
Senhoras e senhores, ao comemorar os 50 anos de existência do 

Hospital Felício Rocho, completados em 21 de junho, esta Casa, hoje, 
presta justa homenagem à Fundação Felice Rosso e aos seus 
eméritos idealizadores e fundadores , América Gasparini e Rosso 
Nicola Felice, e aos continuadores dessa grande obra, edificada sob a 
égide da filantropia e do sentimento cristão. 

São também merecedores desta homenagem os atuais dirigentes da 
instituição, cuja diretoria é constituída pelo Diretor-Presidente, Dr. 
Rubens Resende Neves. pelo Diretor Administrativo, Dr. Renato Falei , 
pelo Diretor de Assuntos Institucionais, Dr. Oscar Dias Correa Júnior, 
pelo Diretor Financeiro. Dr. José Maurício Siqueira, e pelo Diretor de 



Produção Técnico-Científica, Dr. José Carlos Ribeiro Resende 
Alves. 
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A história da Fundação Hospitalar Felice Rosso está intimamente 
associada ao nome de seus idealizadores. 

Em 1880, aos 12 anos. desembarcou, no Brasil. Rosso Nicola 
Felice, proveniente de Salermo, Itália. Foi mascate no Rio de Janeiro, 
chofer de praça em Petrópolis, negociante de ferragens e 
concessionário de serviços funerários em Juiz de Fora. Um dia, ao 
abrir uma conta bancária, o funcionário que o atendeu atribuiu-lhe o 
nome abrasileirado de Fel ício Rocho. 

Felício explorava o serviço funerário, quando Bernardo Monteiro, 
Prefeito de Belo Horizonte, de passagem por Juiz de Fora, ficou 
impressionado com a beleza da carruagem fúnebre que fora 
entalhada à mão pelo italiano. Imediatamente convidou Felício para 
explorar também o serviço funerário em Belo Horizonte. 

Felício transferiu-se e formou logo uma sociedade com Arcângelo 
Maleta, adquirindo o Hotel Avenida. Pouco tempo depois, comprou a 
parte do sócio, construindo, a seguir, o Hotel Internacional, atualmente 
Hotel Itatiaia. 

Os anos passaram-se, e Felício Rocho transformou-se em um rico 
empresário. Aos 70 anos, solteiro e sem herdeiros, resolveu destinar a 
maior parte do seu patrimônio a uma causa humanitária. 

Em 24/3/37, Felício assinou a escritura pública que instituía a 
Fundação Felice Rosso, com o objetivo filantrópico primordial de 
prestar serviços hospitalares à comunidade, por meio da construção e 
manutenção de um hospital. 

Rosso Nicola Felice faleceu logo depois, em 7n/37. 
O advogado Américo Gasparini, filho de italianos, nascido em Santa 

Tereza, no Espírito Santo, tem sua história ligada à de Felício Rocho 
de forma curiosa: por motivo de saúde, precisou transferir-se para 
Belo Horizonte, hospedando-se no Hotel Avenida, de propriedade de 
Felício Rocho. Ali nasceu uma sólida amizade entre os dois, talvez 
orientada pela mesma origem italiana e pelos mesmos ideais 
filantrópicos. 

Em Belo Horizonte, América Gasparini logo ocupou lugar de 
destaque na comunidade, impondo-se como advogado combativo, 
culto e eficiente. Presidiu o Clube dos Advogados e até o Palestra 
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Itália, hoje Cruzeiro Esporte Clube. 

Foi por sua inspiração e orientação que Felício Rocho decidiu criar 
uma fundação filantrópica . Com a morte do amigo, em 1937, Américo 
Gasparini assumiu a liderança dos trabalhos da fundação, dirigiu a 
construção do hospital e plantou nele a chama do idealismo que o 
impulsiona até hoje. 

Américo Gasparini foi Diretor do Hospital Felício Rocho até 14/8/71, 
quando faleceu aos 82 anos. 

A Fundação Felice Rosso é uma instituição privada, sem fins 
lucrativos, cujo objetivo é a prestação de serviços hospitalares, por 
meio do Hospital Felício Rocho. A Fundação foi instituída em 1937, e 
as atividades hospitalares tiveram início em 1952. 

Ao longo de seus 50 anos de atividade, o Hospital Felício Rocho 
está definitivamente integrado à vida dos mineiros, tanto da Capital 
quanto do interior do Estado. 

A qualidade de seus serviços é tradição que a comunidade já 
incorporou como referência hospitalar. 

Além dos serviços hospitalares, a Fundação Felice Rosso 
desenvolve uma série de atendimentos gratuitos e filantrópicos que 
beneficiam diferentes grupos de pessoas, entre os quais deficientes 
físicos , crianças, gestantes e idosos. Destina, ainda, 60% de sua 
capacidade operacional ao atendimento das demandas do Sistema 
Único de Saúde. Assim, a comunidade mais carente também usufrui 
de toda a moderna infra-estrutura do hospital , com serviços de ponta 
orientados às reais necessidades epidemiológicas e sociais. 

Por ser hospital de grande porte e altamente qualificado, o Felício 
Rocho serve como referência para a rede pública nacional, com 
encaminhamento de casos clínicos complexos, originários de todas as 
regiões do País. 

Estatísticas publicadas, em 1998, no Registro Brasileiro de 
Transplantes, órgão oficial da Associação Brasileira de Transplantes 
de Órgãos, comprovam esse perfil , ao concluir que o Felício Rocho se 
destacou como a principal instituição hospitalar realizadora de 
transplantes de órgãos de Minas Gerais e uma das principais do 
Brasil. 

Tão grande soma de merecimentos e créditos acumulados durante 
todo esse tempo de atividade, que se transformaram, durante 
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décadas, em verdadeiros e legítimos benefícios para o povo 
mineiro, capacita o Hospital Felício Rocho a receber, pela Assembléia 
Legislativa, a homenagem de todos os mineiros. 

A esta Casa cabe render ao Hospital Felício Rocho esta justa 
homenagem. Como poucos se fez merecedor da credibilidade, 
segurança e reconhecimento de toda a população. 

Por reconhecer a importância da Fundação e do Hospital Felicio 
Rocha na vida da população mineira, permitam-me afirmar que a 
memória de homens do calibre de América Gasparini e Felice Rosso 
Nicola precisa ser reverenciada, seus feitos propagados, seu caráter 
descrito, para que sirvam de lição para esta geração e as futuras. 

Miremo-nos no trabalho idealizado, pois a sua obra ultrapassou o 
ideário proposto. A criação ultrapassou seus criadores. Foi além das 
fronteiras da cidade, do Estado e do Brasil. 

Esta Casa, portanto, reverencia com orgulho e respeito a Fundação 
e o hospital, seus atuais dirigentes, seu corpo técnico e funcionários 
que vêm tornando possível o sonho de Gasparini e Rosso. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. José Carlos Ribeiro Rezende Alves 
Exmo. Deputado Doutor Viana; nosso Conselheiro, Deputado 

Romeu Queiroz; Dr. Renato Falei , um dos esteios da Fundação; 
Vereadora Lúcia Pacífico; Dr. Oscar Dias Correia Júnior, nosso 
companheiro do Conselho Diretor da Fundação; Dr. José Maurício 
Siqueira, também companheiro do Conselho Superior; prezado amigo 
América Ferreira Maia; Deputado Márcio Kangussu, autor do 
requerimento, a quem prestamos os nossos agradecimentos, demais 
parlamentares e autoridades, funcionários , colegas e amigos do 
Hospital Felice Rosso, como disse o Deputado Márcio Kangussu, 
Felice Rosso Nicola foi um imigrante italiano que desembarcou de 
navio de bandeira francesa, chamado Navarra, no final do Século XIX. 
Tinha 1 O mil réis no bolso, 12 anos, e estava sozinho. Sobreviveu, no 
Rio de Janeiro, como mascate. Em Petrópolis, foi chofer de táxi e 
negociante de secos e molhados. Posteriormente, foi agente funerário 
em Juiz de Fora. Como o Deputado mostrou, veio dar com os 
costados em Belo Horizonte, no ramo de hotelaria. Era figura 
extremamente interessante. Temos retratos do Felice Rosso caçando 
codornas nos arredores de Belo Horizonte, montado em mula e 
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acompanhado de vanos cachorros. Há vanas fotografias de 
caçadas feitas no início da fundação da Capital. Era solteiro e não 
tinha descendentes. Numa determinada época, ficou conhecendo 
Américo Gasparini, advogado oriundo do Espírito Santo, que aqui 
estava para fazer tratamento de tuberculose pulmonar. Como se deu 
essa aproximação? Gasparini estava hospedado no Hotel Avenida, 
propriedade do Felice Rosso. Esse nome foi abrasileirado em Juiz de 
Fora, quando o imigrante Felice Rosso Nicola foi abrir caderneta 
bancária. O gerente disse-lhe que aquele nome era muito complicado. 
Então, abrasileirou para Felício Rocho. Como se deu o conhecimento 
de Américo Gasparini com Felício Rocho? Esse fato me foi confirmado 
pelo Dr. Cláudio Almeida de Oliveira, colega querido, que ouviu isso 
do próprio Gasparini. O Mendes Pimentel, grande advogado, 
patrocinava uma causa do Felício Rocho. Esta causa estava 
empacada. Recém-chegado ao Hotel Avenida, havia um advogado 
fazendo tratamento de tuberculose pulmonar. E o Felício Rocho 
passou-lhe o processo, dizendo-lhe: "Examine-o sem compromisso". 
O Américo Gasparini examinou-o e lhe deu solução escrita, dizendo 
assim:" Se se entrar por esse e esse caminho, a causa será ganha 
rapidamente". O Felício Rocho pegou aquele papel escrito, levou-o ao 
Mendes Pimentel e disse: "há um advogado novinho em meu hotel, 
fazendo tratamento de tuberculose pulmonar. Disse que, se entrar por 
esse caminho, ganhará a causa rapidamente". O Mendes Pimentel leu 
o que estava escrito e disse: ''Tem razão". E a causa patrocinada 
obteve sucesso. A história transpirou. Felice Rosso fez grande 
propaganda do Américo Gasparini junto à colônia italiana de Belo 
Horizonte. A banca de advocacia do Américo Gasparini cresceu, 
prosperou à custa dessa grande amizade firmada. Foi um fato fortuito 
a união de ambos. Estando solteiro e não tendo descendentes, Felício 
Rocho resolveu doar mil contos de réis à Santa Casa de Misericórdia. 
Procurou o Gasparini para fazer um documento de doação. O Dr. 
Gasparini disse: "Está fazendo uma coisa que merece atenção. A 
Santa Casa merece. mas quem sabe não fazemos uma fundação 
chamada Felício Rocho ou Felice Rosso para montar um hospital"? A 
partir do sonho do Gasparini e do Felício Rocho, aqueles mil contos 
de réis mudaram de mão. Em vez de irem para a Santa Casa, foram o 
núcleo central do desenvolvimento da Fundação Felice Rosso. 
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A Fundação mantenedora do Hospital Felício Rocho foi instituída 

em 24/3/37, portanto, hoje, com 65 anos. O Gasparini encomendou a 
um arquiteto de Belo Horizonte - que construiu vários prédios, em que 
existe o facho de combatente, o feixe de varas, como as fachadas do 
Hospital Felício Rocho, do Palácio do Bispo, do Colégio lzabela 
Hendrix -, Rafaello Berti , o projeto do hospital. 

Em 7/9/37, faleceu o Felício Rocho. Ocorreu um fato estranho, 
policial. No dia do falecimento, o cofre do Hotel Avenida, do Felício 
Rocho, foi arrombado pelo genro de sua irmã, Dr. Paulo Diniz 
Carneiro. Foi feita denúncia aos Juízes da 1 a Vara de Belo Horizonte, 
à Advocacia do Estado e à Promotoria Pública, assinada pelo Dr. 
Gasparini, comunicando que o cofre havia sido arrombado. Como 
havia dinheiro e títulos ao portador, pediu uma investigação policial. 

Felício Rocho, após estabelecer-se aqui , chamou sua irmã, D. Rosa, 
cuja filha, D. Imaculada, casou-se com o médico Paulo Diniz Carneiro, 
que foi professor da Escola de Medicina e Diretor do Instituto Ezequiel 
Dias. Posteriormente, deve ter havido um esclarecimento desse fato , 
porque o Dr. Paulo Diniz fez parte do Conselho Superior da Fundação 
Felice Rosso, sob o comando do Gasparini. 

Um fato que dificultou a instalação da Fundação foi uma 
investigação de paternidade proposta pela Sra. Maria Rosa Wilson. 
que dizia ter um filho de sua união com o Felício Rocho. Naquela 
época, como os grupos sangüíneos e o Fator Rh não estavam 
perfeitamente estabelecidos, a investigação de paternidade era muito 
difícil. Hoje temos o exame de DNA, que é muito mais seguro. O 
América Gasparini mandou fazer investigação hematológica em 
defesa do Felício Rocho, dizendo que não havia filho algum daquele 
casal. Essa ação transitou em julgado em última instância em 1 0/6/40. 
Foi o primeiro grande percalço sofrido pela Fundação Felice Rosso. 

O primeiro estatuto da Fundação foi averbado em 1942, sendo 
assinado por Aniello Anastasia , Jonas Barcelos Correa, América 
Gasparini, Arthur Savassi, Fausto Carneiro das Neves; América 
Renee Gianetti , ex-Prefeito da Capital ; Paulo Diniz Carneiro, que teria 
sido o autor do arrombamento do cofre ; Vicente Longo; Braz 
Pellegrino, primeiro Diretor Clínico do Hospital Felício Rocho; Milton 
Campos e Antônio Falei , pai do nosso Conselheiro e esteio da 
Fundação, Dr. Renato Falei. 
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O América Gasparini veio de Santa Teresa. Nasceu em 

1°/4/1891. Quando seu pai foi fazer o registro escolar, verificou que a 
idade estava inadequada. Resolveram registrá-lo, então, como 
nascido em 1892, ficando um ano mais novo. Isso foi feito para não se 
pagar multa junto à Inspetoria Escolar. É um fato interessante. 

Formou-se em Direito, no Rio de Janeiro, em 1917 e teve como 
colegas Oswaldo Aranha, notável estadista brasileiro. Sandoval Babo 
e Mirabeau Pimentel, grandes nomes da advocacia nacional. Casou-
se com a D. Mariazinha Avancini, advogou em Santa Teresa e 
também foi jornalista de "O Comércio". 

O Dr. Gasparini foi um homem esquentado, genioso e pegou em 
armas, inclusive, contra o avô do meu amigo fraterno Bernardino 
Muniz, o qual se chamava Bernardino Monteiro, ex-Governador do 
Espírito Santo e contra um revolucionário chamado Pinheiro Júnior, 
que instalou governo provisório em Colatina. O Gasparini apoiava o 
governo de Colatina contra o de Vitória. 

Chegou doente em Belo Horizonte no dia 18/1/21. Envolveu-se, 
posteriormente, com o integralismo. Foi Presidente do Palestra Itália, 
que deu origem ao Cruzeiro. Deu o primeiro campeonato da história 
do Cruzeiro. Trabalhou, ainda, na área de construção civil. Construiu o 
segundo arranha-céu de Belo Horizonte, o Ed. Capixaba, e também 
Ed. Timbuí. 

O Dr. Gasparini gostava muito de pequenos cromos, de trovinhas, 
sendo uma especial: (-Lê:) 

"Sempre fico a imaginar/ Quão depressa o tempo passa/ Quanto é 
breve uma ventura/ Quanto é longa uma desgraça". Foi inventariante 
e testamenteiro do Felício Rocho. 

Houve uma segunda luta da Fundação Felice Rosso, que, na época 
da guerra, chamava-se Fundação Ítalo-Brasileira Felice Rosso. Foi 
dada ordem, pelo governo brasileiro, de desapropriar o hospital em 
construção e transformá-lo em hospital militar. O Gasparini teve muita 
dificuldade para levar a Fundação Felício Rocho à frente , mas contou 
com o auxílio de três pessoas: do Dr. Pedro Aleixo e do Dr. Milton 
Campos, que eram nossos Conselheiros. e do Benedito Valadares, 
que lutou a favor, mas "de maneira", pois era o interventor do Estado. 
Recebeu a incumbência de fazer a desapropriação do terreno do 
hospital , mas engavetou o processo, que nunca mais teve andamento. 
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A guerra acabou e a desapropriação nunca aconteceu. 

O Dr. Gasparini foi sucedido em seu escritório pelo Dr. Orlando 
Bonfim Júnior e pelo Dr. Rubens Resende Neves, dois colegas de 
turma. O Dr. Orlando, posteriormente, envolveu-se com o Partido 
Comunista e, na época da Revolução de 1964, foi preso e executado, 
lamentavelmente. O Dr. Rubens tem o maior carinho pela sua 
memória, pois também era muito amigo do Dr. Celso Bonfim, grande 
advogado em Belo Horizonte. 

Como já disse, Gasparini era pessoa esquentada. Possuía uma 
espatulazinha que sempre estava em cima de sua mesa. Quando 
começava uma discussão, ficava como que amolando aquela 
espátula. E, às vezes, entrava em altercação, ficava ofegante, ofendia, 
mas, posteriormente, perdoava. 

O Rubens Neves, um dia, falou-lhe: "Ô, Gaspar - que era como 
chamava o Gasparini - , você acaba morrendo em uma discussão 
dessas. Você está completamente alterado.". Gaspar respondeu: 
"Rubens, não avalia como uma briga faz bem à minha função 
respiratória". Vivia com dificuldades respiratórias devido à tuberculose 
pulmonar que contraiu e que lhe afetou os pulmões de maneira grave. 
Assim, a descarga de adrenalina que liberava durante uma briga 
melhorava a sua respiração. 

Tardieu Pereira, Braz Pellegrino, Arthur Savassi, Vicente Longo, 
Antônio Falei , além de Américo Gasparini , assinaram a primeira ata de 
reunião da Fundação Felício Rocho. 

O Hospital Felício Rocha teve dois anjos, duas pessoas de quem 
todos gostavam: uma foi a Irmã Genciana, a primeira enfermeira do 
Hospital Felício Rocho, uma holandesa gordota, fofa, maravilhosa, 
viva até hoje, que mora na Holanda e dá nome a uma das nossas 
unidades: a Escola Irmã Genciana; a outra, cujo filho, Dr. Emerson 
Tardieu Pereira, se encontra presente, foi o Dr. Tardieu Pereira, que 
era adorado dentro da Fundação. Rubens Neves falou o seguinte 
sobre Tardieu Pereira: "Ele associava características incomuns numa 
mesma pessoa: era tremendamente astuto e de absoluta integridade. 
Normalmente, a seriedade é companheira da ingenuidade, e a 
vivacidade, da velhacaria , mas isso com ele não ocorria, pois Tardieu 
Pereira era uma pessoa absolutamente íntegra. Há vários casos de 
Tardieu Pereira, que plasmaram lendas no Hospital Felício Rocho. Um 
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deles foi o caso do judeu. O Dr. Tardieu estava patrocinando uma 
causa contra um judeu em Montes Claros. O homem era muito forte, 
vermelho. um indivíduo muito agressivo. Ao entrar, xingando, no 
escritório do Dr. Tardieu, que era franzino, abriu este a gaveta e 
colocou um revólver em cima da mesa. Então o judeu disse: "Que 
revólver, que nada! Guarda o revólver e cai no braço" . Dr. Tardieu 
respondeu: "Bem mostra que é judeu: está me propondo um péssimo 
negócio". 

O Dr. Tardieu contava casos de Jequitinhonha, aquelas histórias de 
jagunços, de sua época de menino, e eu ficava fascinado ao ouvi-lo. 
Havia o famoso caso da chacina do fórum de Passos, que foi contada 
de maneira magistral por Mário Palmério, no livro "Chapadão do 
Bugre". O autor da chacina do fórum de Passos foi um indivíduo 
chamado Anacleto Correia Lima, da Polícia Militar de então, que 
comandava o chamado Destacamento de Capturas. Ele. como 
punição por ter feito a degola de várias pessoas na chamada chacina 
do fórum de Passos, foi transferido para Jequitinhonha. O Dr. Tardieu 
dizia que conversava muito com ele na cadeia. Dizia também que ele 
usava uma machadinha debaixo da gandola. Ouvia o Dr. Tardieu 
contar o caso e ficava fascinado. 

O Dr. Tardieu Pereira infelizmente faleceu no dia 4/6/88, e seu 
cortejo fúnebre foi uma cena edificante. Foi velado na capela do 
Hospital Felício Rocho, e havia duas alas, formadas por funcionários 
do hospital, chorando todos. Foi muito emocionante. O Dr. Tardieu era 
uma pessoa muito querida na fundação, a começar por seus 
trabalhadores mais humildes. No dia em que ele faleceu, houve um 
choro geral. 

Em 1968, Rubens Resende Neves foi convidado para auxiliar o Dr. 
Gasparini na Fundação Felice Rosso. Mudou-se para lá, montou uma 
mesa ao lado do Dr. Gasparini e começou a trabalhar. Infelizmente, 
em 1971 morreu o Dr. Gasparini. Rubens Resende Neves é meu tio, 
pessoa querida, nascido em São João del-Rei, é advogado, tendo 
colado grau em 1937. É filho de Amélia Resende Neves e de Fausto 
Carneiro das Neves, tendo se casado com D. Sílvia Ribeiro de 
Oliveira. O Dr. Rubens implementou, no Hospital Felício Rocho, uma 
verdadeira revolução. O hospital cresceu de forma fantástica, ampliou 
suas instalações, modernizou-se. 
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Rubens Rezende Neves foi um dos grandes nomes da Fundação 

Felício Rocho. 
É interessante que a Fundação, em 65 anos, só teve dois Diretores-

Presidentes: Américo Gasparini e Rubens Rezende Neves. No quadro 
da Fundação, tivemos grandes figuras importantes, como Pedro 
Aleixo, já citado, Américo Gianetti , Eni Ciro Poni , Gilberto Alves da 
Silva Dolabella, que foi um grande advogado, o Dr. João Procópio de 
Carvalho, outro grande advogado, o Dr. Mário Hugo Ladeira, que 
militou nesta Casa como Deputado e foi um médico ilustre, e o Dr. 
Marcelo Jardim Unhares, também advogado de grande qualidade. 

Podemos ver que a Fundação Felício Rocho, nestes 65 anos de 
existência, e o Hospital Felício Rocho, nestes 50 anos de existência, 
escreveram páginas gloriosas na história da medicina mineira. Sinto-
me honrado em estar aqui representando a Fundação e digo que 
temos alguns esteios, pessoas que ainda estão militando na 
Fundação e que são de uma geração bem anterior a minha, os Drs. 
Renato Falei , Britaldo Soares e José Cabral. Muito obrigado pela 
atenção. 

Entrega de Placa 
O locutor- O Sr. Presidente fará a entrega ao Dr. Renato Falei , na 

oportunidade representando o Presidente da Fundação Felice Rosso, 
o Dr. Rubens Resende Neves, de uma placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder 
Legislativo Estadual ao Hospital Felício Rocho, que, ao longo dos 
seus 50 anos de atividade, está definitivamente integrado à vida dos 
mineiros". 

A qualidade de seus serviços é referência para a rede pública 
nacional, destacando-se como uma das mais conceituadas 
instituições hospitalares que realizam transplantes de órgãos no País. 

Palavras do Sr. Renato Falei 
Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, caro Presidente Deputado 

Márcio Kangussu, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem ao Felício Rocho, meus senhores, minhas senhoras e 
pessoal do Felício Rocho, ouvimos do Deputado Márcio Kangussu e 
do José Carlos Ribeiro Resende Alves muita coisa sobre a história do 
Felício Rocho. Costumo falar sobre o motivo pelo qual apareceu o 
Hospital Felício Rocho e a Fundação Felício Rocho. Para isso, tenho 
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necessidade de dizer alguma coisa sobre a Itália. 

Não tenho nenhum receio de falar que muitos de nós temos sangue 
italiano. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena e tantas outras 
cidades de Minas Gerais devem muito ao sangue italiano, que chegou 
aqui no final do século XIX. O Dr. Gasparini , filho de italianos, 
provinha de Santa Tereza, de uma colônia de italianos do Norte da 
Itália. Felício Rocho era da Província de Salerno, de um lugar 
chamado Bataglia e tinha todas as características do Sul da Itália, 
enquanto o Gasparini tinha todas as características do Norte da Itália. 

Com a queda do Império Romano, a Itália foi dividida, fazendo com 
que temperamentos diversos se cristalizassem quase que de cidade 
em cidade. O Sul da Itália, de onde veio Felício Rocho, sempre mais 
unido, adquiriu características próprias dos montanheses. Nós, que 
somos mineiros, temos também essa característica. O mineiro, o 
homem da montanha, fica sempre atento para qualquer esquina, para 
qualquer lado oculto da montanha, esperando sempre que alguém 
possa fazer alguma coisa. Em outras partes do Brasil , como naquela 
larguesa dos pampas, a pessoa vê o inimigo de longe. As pessoas 
são mais abertas, diferentes dos montanheses. Assim também é na 
Itália, o pessoal do Norte tem características completamente 
diferentes do pessoal do Sul. O povo do Sul é desconfiado, fala 
pouco, pensa muito. Se lembrarmos a magna Grécia, de onde partiu 
Parmênides, o homem que Sócrates ouvia; de onde saiu quem criou 
Zenon, que criou a Retórica; se mais embaixo apareceu Pitágoras, 
grande filósofo inventor do número, que hoje está entre o mito e a 
história, vamos verificar como realmente é diferente o pessoal do Sul. 
Em geral, têm até características físicas diferentes. Os do Norte são 
mais baixos, alargados, com o queixo mais proeminente como tinha 
Felício Rocho, enquanto o pessoal do Sul é aberto. Costumo dizer que 
a questão da Fundação Felício Rocho deve-se a esses dois 
temperamentos italianos diferentes. Como lembrou o Dr. José Carlos, 
quando Felício Rocho chamou seu advogado Américo Gasparini para 
fazer um recibo para dar mil contos para a Santa Casa, Gasparini 
levou um susto e disse: "Mas Felício, mil contos para a Santa Casa? É 
muito dinheiro!", Felício respondeu: "Não tenho famflia, para quem vou 
deixar essa fortuna?". Resposta do Gasparini , que ouvi do próprio: 
"Está certo. Dá todo esse dinheiro e amanhã todos os jornais vão 
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dizer que Felício Rocho deu mil contos para a Santa Casa". 
Naquela ocasião, a casa do meu pai , que era das maiores de Belo 
Horizonte, tinha 600 contos de capital. Imaginem o que seriam mil 
contos? Por que não fazer instituição de benemerência com seu 
nome? E aí nasceu a Fundação Felício Rocho. De dois 
temperamentos diferentes sai essa coisa grandiosa que é o Felício 
Rocho, numa evolução fantástica, dirigida por elementos formidáveis. 
que vão dando todas as condições para que o Hospital Felício Rocho 
e outras atividades que já foram e serão criadas dentro da Fundação 
Felício Rocho façam aquilo que é obrigação do homem - tratar do 
próximo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e demais convidados. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/8/2002, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Pe. 
Ivo de Souza Bustamante, ocorrido em 29/8/2002, em Pouso Alegre. 
(-Ciente. Oficie-se.) 
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