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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 20/12/2002 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata; discurso do Deputado 
M1guel Martini; aprovação - Destinação da reunião - Declaração de 
encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata -
Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga - José Milton- Luiz Fernando Faria- Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 17h50min, 

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. 
O Sr. Presidente - Em discussão. a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Miguel Martini. 
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O Deputado Miguel Martini - Quero apenas aproveitar para desejar 

a V. Exa. , à Mesa, aos parlamentares desta Casa e a todos os que 
nos vêem pela TV Assembléia um feliz Natal e um ano novo de paz, 
harmonia, alegria, saúde e realizações. E que 2003 seja para todos 
nós uma oportunidade maior de servir. 

Que junto àqueles que permanecem nesta Casa possamos 
continuar a lutar pelo bem maior deste Estado, embora, muitas vezes, 
em posições divergentes e diferentes, mas em busca do mesmo 
objetivo: o melhor para Minas Gerais. 

E a certeza de que aqueles que deixam esta Casa em breve 
retornarão, porque são lideranças que muito contribuíram para o 
engrandecimento desta Casa e de Minas Gerais. 

Então, o nosso desejo de que todos sejam muito felizes e que Deus 
possa a todos abençoar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a 
por aprovada. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao encerramento 

da 43 Sessão Legislativa Ordinária da 143 Legislatura. 
Declaração de Encerramento 

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, declaro encerrada a 43 Sessão Legislativa Ordinária da 143 

Legislatura. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 
minutos, para que seja feita a redação da ata da presente reunião. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da presente 
reunião. 

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

ata da presente reunião, que é aprovada sem restrições. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 
Presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião. 



ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 1/1/2003 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Destinação da reun1ao -
Declaração de Instalação - Composição da Mesa - Designação de 
Comissão - Execução do Hino Nacional - Entrega de declarações de 
bens - Compromisso Constitucional - Leitura do Termo de Posse -
Assinatura do Termo de Posse- Compromisso Constitucional- Leitura 
do Termo de Posse - Assinatura do Termo de Posse - Declaração de 
Posse - Entrega de placa e de publicações - Palavras do Sr. 
Governador do Estado - Palavras do Sr. Presidente - Declaração de 
Encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata -
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 - Antônio Andrade -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogue1ra - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio 
Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo- Miguel Martini - Pastor George 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues 
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 12h15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 2a Sessão 

Legislativa Extraordinária da 143 Legislatura; ao compromisso e à 
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posse de S. Exa. o Sr. Aécio Neves da Cunha no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais e de S. Exa. o Sr. Clésio 
Soares de Andrade no cargo de Vice-Governador do Estado de Minas 
Gerais; e ao encerramento da 28 Sessão Legislativa Extraordinária da 
148 Legislatura. 

Declaração de Instalação 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem, de pé, a declaração 

de instalação da 28 Sessão Legislativa Extraordinária da 142 

Legislatura. 
O Sr. Presidente - Declaro instalada a 28 Sessão Legislativa 

Extraordinária da 148 Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa o Exmo. Sr. 

Henrique Hargreaves, Secretário de Estado de Governo, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Cautiero Franco; o 
Reverend1ssimo Cardeal Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, 
Dom Serafim Fernandes de Araújo; e os Exmos. Srs. Deputado 
Federal Leur Lomanto, representando o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Federal Efraim Morais; Eduardo Azeredo, Ex-
Governador do Estado de Minas Gerais e Senador eleito; 
Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; e o Deputado Mauri Torres, 1°-
Secretário desta Assembléia. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Alberto 

Pinto Coelho, lvair Nogueira, Alberto Bejani, Elbe Brandão e Adelmo 
Carneiro Leão para, em comissão, conduzirem à Mesa os Exmos. Srs. 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado eleito, e Clésio Soares 
de Andrade, Vice-Governador do Estado eleito, que se encontram no 
Salão Vermelho. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional, a 

ser executado pelo Quarteto de Saxofones Vera Cruz. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Entrega de Declarações de Bens 
O locutor - A Presidência receberá, neste instante, as declarações 
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de bens do Governador e do Vice-Governador eleitos de Minas 
Gerais, Aécio Neves da Cunha e Clésio Soares de Andrade, 
respectivamente, as quais são passadas às mãos do Sr. 1 °-Secretário, 
Deputado Mauri Torres. 

- Procede-se à entrega das declarações de bens. 
Compromisso Constitucional 

O locutor - Convidamos a prestar o compromisso constitucional S. 
Exa. o Governador eleito, Aécio Neves da Cunha. 

O Sr. Aécio Neves da Cunha - Prometo manter, defender e cumprir 
a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover 
o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia 
de Minas Gerais. 

Leitura do Termo de Posse 
O locutor - Neste momento, o Sr. 1 °-Secretário procederá à leitura 

do termo de posse do Sr. Aécio Neves da Cunha no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. 1 °-Secretário (Deputado Mau ri Torres) - (- Lê:) 'Termo de 
posse do Excelentíssimo Senhor Aécio Neves da Cunha no cargo de 
Governador do Estado de Minas Gerais: Ao primeiro dia do mês de 
janeiro do ano de dois mil e três, perante a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, em reunião solene, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Antônio Júlio, compareceu o Excelentíssimo Senhor 
Aécio Neves da Cunha, eleito para o período de primeiro de janeiro de 
dois mil e três a primeiro de janeiro de dois mil e sete e diplomado 
pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral , o qual, depo1s de prestar o 
compromisso constitucional , tomou posse no cargo de Governador de 
Minas Gerais. E, para constar, lavrei eu, Deputado Mau ri Torres, 1 o_ 

Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo, que vai 
assinado pelo empossado e pela Mesa da Assembléia Legislativa. 
Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, em 
primeiro de janeiro do ano de dois mil e três.". 

Assinatura do Termo de Posse 
O locutor - Convidamos S. Exa. o Sr. Aécio Neves da Cunha a 

assinar o termo de posse. 
- Procede-se à assinatura do termo de posse. 

Compromisso Constitucional 
O locutor - Convidamos a prestar o compromisso constitucional S. 



Exa. o Vice-Governador eleito, Clésio Soares de Andrade. 
O Sr. Clésio Soares de Andrade - Prometo manter, defender e 

cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, 
promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a 
autonomia de Minas Gerais. 

Leitura do Termo de Posse 
O locutor - Neste momento, o Sr. 1 °-Secretário procederá à leitura 

do termo de posse do Sr. Clésio Soares de Andrade no cargo de Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. 1 °-Secretário - (- Lê:) "Termo de Posse do Excelentíssimo 
Senhor Clésio Soares de Andrade no cargo de Vice-Governador do 
Estado de Minas Gerais: Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 
dois mil e três, perante a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais em reunião solene sob a Presidência do Senhor Deputado 
Antônio Júlio, compareceu o Excelentíssimo Senhor Clésio Soares de 
Andrade, eleito para o período de primeiro de janeiro de dois mil e três 
a primeiro de janeiro de dois mil e sete e diplomado pelo egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral, o qual, depois de prestar o compromisso 
constitucional, tomou posse no cargo de Vice-Governador do Estado 
de Minas Gerais. Para constar, lavrei eu, Deputado Mauri Torres, 1°-
Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo, que vai 
assinado pelo empossado e pela Mesa da Assembléia Legislativa. 
Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, Belo Horizonte, em primeiro 
de janeiro do ano de dois mil e três.". 

Assinatura do Termo de Posse 
O locutor - Convidamos S. Exa. o Sr. Clésio Soares de Andrade a 

assinar o termo de posse. 
- Procede-se à assinatura do termo de posse. 

Declaração de Posse 
O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, declaro empossado, no cargo de Governador do Estado 
de Minas Gerais, o Sr. Aécio Neves da Cunha e, no cargo de Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais, o Sr. Clésio Soares de 
Andrade. 

Entrega de Placa e de Publicações 
O locutor Neste momento, a Presidência passará às mãos do 

Governador de Minas placa contendo o texto do compromisso 
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constitucional aqui prestado. 

- Procede-se à entrega de placa. 
O locutor - A Presidência passará agora às mãos do Governador de 

Minas duas publicações: uma, contendo a Constituição Federal e a 
Constituição Estadual, e outra, o n° 35 da "Revista do Legislativo", 
com o tema "O Recado das Urnas", como contribuição do Poder 
Legislativo ao Governo que ora se inicia. 

- Procede-se à entrega das publicações. 
O locutor - Neste momento. a Presidência passará às mãos do Vice-

Governador de Minas placa contendo o texto do compromisso 
constitucional aqui prestado. 

- Procede-se à entrega de placa. 
O locutor - A Presidência passará também às mãos do Vice-

Governador de Minas as publicações já citadas: uma. contendo a 
Constituição Federal e a Constituição Estadual, e outra, o n° 35 da 
"Revista do Legislativo", com o tema "O Recado das Urnas", como 
contribuição do Poder Legislativo ao Governo que ora se inicia. 

- Procede-se à entrega das publicações. 
Palavras do Sr. Governador do Estado 

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Clésio Soares de 
Andrade; Exmo. Sr. Secretário de Estado Henrique Hargreaves. por 
quem homenageio, neste instante, o ilustre Governador do Estado de 
Minas Gerais, Dr. Itamar Franco; Dom Serafim Fernandes de Araújo; 
Exmo. Sr. Deputado Federal Leur Lomanto; Exmo. Sr. Eduardo 
Azeredo, Senador eleito; ilustre Desembargador Gudesteu Biber 
Sampaio; Exmo. 1°-Secretário. Deputado Mauri Torres, senhoras e 
senhores parlamentares: 

Estou diante de V . Exas., Ilustres parlamentares, a fim de reafirmar o 
meu compromisso de governar o Estado de acordo com sua 
Constituição e suas leis. Este ato é mais do que a repetição de um rito 
protocolar. Ele evoca o mais antigo pacto social , o que estabeleceu a 
ordem e a justiça nas comunidades humanas. O parlamento 
representa a continuidade do processo eleitoral, por representar a 
expressão da vontade popular, constantemente aferida pelos seus 
delegados diretos. 

Venho, como sabem V. Exas., do parlamento nacional, onde 
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representei o povo mineiro nos últimos 16 anos. Essa experiência, ao 
me conferir o respeito pela instituição, autoriza-me a postular uma 
aliança sólida entre o Palácio da Liberdade e esta Casa, a fim de que 
Minas possa retomar sua palavra na vida política nacional e cumprir, 
assim, os seus deveres para com a Pátria. 

Meu pai e meus avós pertenceram a este parlamento. Essa 
circunstância acrescenta emoção especial ao meu respeito e aos 
meus deveres constitucionais para com a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. 

Srs. Deputados, os próximos quatro anos exigirão novos sacrifícios 
da sociedade brasileira, e Minas contribuirá com elevada quota de 
trabalho e austeridade. Como sabem V. Exas., o mundo inteiro 
reacomoda a sua economia e as suas idéias políticas, depois das 
mudanças bruscas provocadas pela globalização da última década. 

Temos que partir da idéia clara de que os maiores interessados no 
desenvolvimento econômico e social de um país são os seus próprios 
cidadãos. Essa verdade singela impõe a união dos esforços do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo na criação das condições para que 
todos os homens e mulheres de Minas tenham acesso ao trabalho e 
ao bem-estar. Conto com o apoio de V. Exas. às iniciativas que, para 
isso, o Estado irá tomar. 

O êxito de nossa ação de Governo, pelo qual trabalharei com 
obstinação, depende de uma parceria entre esta Casa e o Palácio da 
Liberdade. Democrata, não contesto o direito da oposição; pelo 
contrário, nela confio no sentido de que as suas críticas podem ajudar 
o Governo a cumprir os seus deveres. Mas estou absolutamente 
convencido de que estamos, em Minas e no Brasil, entrando em um 
período de responsabilidades políticas e administrativas graves que 
reclamam o esforço e a contribuição de todos, seja Governo, seja 
OpOSIÇãO. 

É com esse sentimento de amor a Minas e de respeito aos valores 
de nossa tradição, que chefiarei o Poder Executivo do Estado. Do alto 
de nossas montanhas, saberei defender os interesses da gente 
mineira, com a firmeza que jamais faltou aos nossos homens públicos. 

Sabemos que não há projeto de desenvolvimento econômico e 
social no Brasil que não tenha, nos recursos humanos e naturais de 
Minas, os seus pilares. Por isso mesmo, Minas se fará ouvir e fará 
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queremos conduzir ninguém, mas tampouco aceitamos condutores. 
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Tenho como uma das tarefas políticas fundamentais de meu 
Governo a restauração dos direitos federativos dos Estados 
brasileiros. Lembro, a propósito, a frase definidora de Tancredo 
Neves: "sem federação, não há República''. Minas, mais do que 
qualquer outro Estado, tem sofrido com a concentração do poder em 
Brasília. E Minas, mais que outros Estados, em razão de sua história e 
de seu caráter, tem o dever de promover a restauração do pacto 
federativo nacional. 

Há muitos anos que o Poder Central se esqueceu do compromisso 
inicial da República de respeitar a autonomia dos municípios e dos 
Estados. União pressupõe igualdade das partes. Se algumas partes 
se sobrepuserem a outras, não há união, mas sim, submissão. Se não 
formos capazes de restaurar, e já, o pacto federativo, a integridade 
nacional estará ameaçada pelos aventureiros que sempre se nutrem 
dos ressentimentos regionais. 

Grande, pois, é a responsabilidade de Minas, como o Estado que 
ocupa o centro histórico e geográfico do País, nessa busca do 
equilíbrio de poder entre os entes federados, e dela não nos 
esquivaremos. 

Nessa luta, como em todas as outras, em favor do povo de nosso 
Estado e de todos os outros Estados brasileiros, estou certo de que os 
parlamentares mineiros e o Governador do Estado estarão unidos. 
Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Aécio Neves 

da Cunha; Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. 
Clésio Soares de Andrade; Exmo. Sr. Henrique Hargreaves; Revmo. 
Dom Serafim Fernandes de Araújo; Exmo. Sr. Leur Lomanto; Exmo. 
Sr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Gudesteu Biber Sampaio; Exmo. Sr. 
Mauri Torres, na pessoa do qual saúdo todos os Deputados 
presentes, tanto os federais como os estaduais. 

No encerramento desta reunião solene da Assembléia Legislativa, 
desejo formular a V.Exa., Sr. Governador Aécio Neves, os 
cumprimentos desta Casa pela sua posse, hoje, na chefia do Poder 
Executivo de nosso Estado. 
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Além de ostentar no sangue e em sua história pessoal o melhor da 

tradição política mineira, filho de Aécio Cunha e neto de Tancredo 
Neves e de Tristão da Cunha, V.Exa. traz para o Governo do Estado a 
experiência de quatro mandatos parlamentares, coroados por uma 
atuação marcante na Presidência da Câmara. 

Quero pessoalmente evidenciar a importância de quem sempre foi 
um parlamentar e que agora assume a mais importante função 
executiva de Minas Gerais e devo, em nome de todos os Deputados 
desta Casa, expressar a grande esperança que, em nome do povo 
mineiro, depositamos em quem sempre valorizou o Poder Legislativo. 

Pois V. Exa. soube inaugurar na Câmara dos Deputados um tempo 
novo, recuperando o seu plenário como o foro de debates das 
grandes questões nacionais. 

Do mesmo modo como vem procedendo esta Assembléia Estadual, 
a agenda política do Deputado Federal Aécio Neves, na Presidência 
da Câmara dos Deputados, procurou se aproximar da sociedade de 
uma maneira dinâmica e corajosa, e V. Exa. não hesitou em colocar 
em votação matérias importantes, mas polêmicas, que foram 
devidamente discutidas e aprovadas. 

Dentre as que maior impacto provocaram na opinião pública, 
estavam justamente as que visavam ao resgate e à valorização do 
parlamento. Não existe nenhuma dúvida de que a mais importante 
delas foi aquela que restringiu a edição de medidas provisórias pelo 
Poder Executivo, o último ranço autoritário vigente na nossa atividade 
de legislar. 

Dessa forma, foram estabelecidos critérios claros, proibindo a 
reedição na mesma legislatura de medida provisória que tenha sido 
objeto de rejeição ou tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

Os Legislativos estadual e federal , no caso específico de Minas 
Gerais, estiveram bastante atinados na legislatura que ora se 
extingue, uma vez que foi preocupação de ambos a moralização do 
Poder. Assim como a Câmara de Deputados restringiu a imunidade 
parlamentar - vista pela opinião pública como sinônimo de impunidade 
-, também nossa Assembléia cuidou desse antigo anseio da 
população, criando recentemente o nosso Código de Ética, além de 
limitar a imunidade parlamentar, que é uma salvaguarda democrática 
contra o autoritarismo, e não uma garantia ao político de estar acima 



dos demais cidadãos perante as responsabilidades sociais e legais 
atinentes a todos os brasileiros. 

l i 

Minas Gerais já goza hoje de um clima de tranqüilidade, fruto de 
uma transição madura e provocada pelo entendimento entre seus dois 
Governadores, Aécio Neves e Itamar Franco. Com grande 
desprendimento, o Governador de quem estamos nos despedindo 
abriu à equipe do novo Governador todos os dados necessários à 
formulação de seu plano de governo. O pacto político entre ambos 
nos faz prever um futuro promissor para o Estado, alicerçado no 
diálogo e nas relações de respeito mútuo com o novo Governo 
Federal , também já esboçadas pelo Governador Itamar Franco. 

Nesse sentido, afinam-se os dois pol íticos, no interesse maior de 
Minas Gerais. Neste ano que se configura difícil para todo o Pafs, as 
diversas forças políticas deverão estar unidas em favor da 
governabilidade. Como pano de fundo desta colaboração ditada pela 
sensatez, está a reinserção de Minas Gerais no centro das mais 
urgentes questões econômicas e sociais, como o desenvolvimento e o 
emprego. 

As forças políticas mineiras estarão presentes nas grandes decisões 
nacionais, e nosso Estado, unido, ajudará o Governo Federal a 
superar, o mais rápido possível , esta fase de transição. Uma relação 
tranqüila com o Governo Luís Inácio Lula da Silva será ponto pacífico 
para que todas as regiões possam voltar a crescer, gerando, em 
futuro não muito distante, mais empregos e proporcionando uma vida 
melhor para todos os brasiletros. O Brasil precisa cumprir seu destino, 
voltar aos trilhos do crescimento, colocados por outro grande mineiro, 
o inesquecível Juscelino Kubitscheck, cujo centenário acabamos de 
comemorar. 

Sabemos que nada poderá ser decidido neste país sem a 
participação do nosso Estado. Hoje, um novo ciclo inaugura-se na 
política nacional e Minas Gerais estará ativamente presente. Pois 
nossa gente sonhou a República com Tiradentes e Minas foi 
reconhecida, mesmo pelo gaúcho Vargas, como o verdadeiro centro 
da Nação. Juscelino foi o artífice do deslanchar do sonho para o 
futuro. A liberdade, quando abortada de nossa história recente , foi 
recolocada no horizonte da Pátria pela moderação, o denodo e a visão 
de futuro de Tancredo Neves. 
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E agora, a voz de Minas, mantida acesa pela tenacidade de Itamar 

Franco num momento adverso, poderá de novo se fazer ouvir. Ela 
terá, juntando-se às suas antigas vibrações, transformadoras e 
progressistas e ainda serenas e graves na reflexão, o tom ao mesmo 
tempo ousado, inovador e ponderado de Aécio Neves, disposto a mais 
uma vez influenciar os rumos desta nação. 

Permita-me citá-lo, Governador Aécio Neves, pois é oportuno 
lembrar algumas idéias defendidas em memoráveis pronunciamentos 
de V.Exa. Em um deles se lamentava de que "o Poder Central se 
ancorava na discriminação tributária". É preciso deixar aos Estados 
recursos para atender seus projetos de desenvolvimento. Urge, 
portanto, uma nova definição das atribuições e das responsabilidades 
de cada membro da Federação. 

Tancredo Neves, como V. Exa. e todos nós nos lembramos, já disse, 
com toda propriedade, que sem Federação não há República. 

De outra feita, nesta mesma Casa, ao receber, no contexto das 
comemorações da Inconfidência, a homenagem prestada pelos 
representantes do povo mineiro, reafirmou V. Exa. sua fé na 
cidadania. Retomando suas próprias palavras, "os parlamentares são 
apenas cidadãos comuns que, por um tempo determinado e enquanto 
durar a confiança dos que os indicam, exercem a liderança de suas 
comunidades, elaboram as leis, controlam o Poder Executivo, 
defendem e asseguram a soberania do povo". Aqui, nesta Casa, 
temos consciência de nossa condição de cidadãos, antes de tudo, 
pois ainda parafraseando o então parlamentar Aécio Neves "ao 
cidadão assiste o poder de fazer o Deputado, e o Deputado não faz o 
cidadão". Mais uma vez eleito pelo povo, V. Exa. saberá exercer sua 
liderança de forma a tornar concretas as expectativas dos cidadãos 
mineiros que o aclamaram nas urnas. 

Certamente, estará atento ao futuro da economia estadual, de modo 
que esta caminhe em consonância com a economia do País. No 
governo de V. Exa., nosso Estado não será tratado de forma açodada. 
Como cidadão de Minas, saberá, dentro do quadro nacional e diante 
da criação em curso da ALGA e dos percalços do MERCOSUL, tomar, 
novamente, a defesa de nosso parque produtivo diante da 
concorrência de economias externas mais capitalizadas. Medidas 
complementares à nossa economia não poderão deixar de ser 



observadas, como a supressão de barreiras não-tarifárias que 
afetam a siderurgia, além da questão dos subsídios agrícolas que 
prejudicam nossas exportações. De modo algum, devemos nos dobrar 
a injunções externas. Estamos certos de que o governo de Minas, sob 
o comando de V.Exa., saberá manter uma postura altiva, digna da 
elevada honra de nossa gente, com vistas à defesa dos interesses de 
nosso Estado e de nossa histórica liberdade. 

Sabemos, ao cumprimentar V. Exa. e o Sr. Vice-Governador Clésio 
Andrade, que a honrosa responsabilidade de conduzir Minas Gerais 
não pesará sobre seus ombros. Pelo contrário , a voz de todos os 
outros mineiros excepcionais que um dia exerceram o mesmo cargo 
se somarão à de V. Exa. numa polifonia caracterizada pela sabedoria 
e por uma percepção acurada do definitivo entrelaçamento dos 
destinos de Minas e do Brasil. 

Todo o sucesso e a nossa irrestrita confiança em uma brilhante 
condução da história mineira nestes próximos quatro anos! Muito 
obrigado! 

Declaração de Encerramento 
O Sr. Presidente - Declaro encerrada a 28 Sessão Legislativa 

Extraordinána da 148 Legislatura da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. 

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

cinco minutos, para que seja ultimada a redação da ata da presente 
reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da presente 
reunião. 

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

ata da presente reunião, que é aprovada sem restrições. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 
Presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 



'"' COMUNICAÇÃO 
- O Sr. Presidente despachou, em 2/1/2003, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Anderson Adauto, comunicando seu afastamento do 

exercício do mandato de Deputado Estadual, a partir do dia 1/1/2003, 
para assumir o cargo de Mmistro dos Transportes da República 
Federativa do Brasil. (-Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE JANEIRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
CEPS-IPSEMG 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de dezembro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen 
Santiago, Sargento Rodrigues e Márcio Cunha (substituindo este ao 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destma a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Sargento Rodrigues 
lê a seguinte correspondência: cópia de requerimento do Deputado 
Rogério Correia, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/ 11 /2002, e 
comunicação do Deputado Marcelo Gonçalves, publicada em 
23/11 /2002 no "Diário do Legislativo". Registra-se a presença do 
Deputado Doutor Viana, substituindo este ao Deputado Márcio Cunha. 
Esgotada a matéria destinada à 1 a Parte da reunião, o Presidente 
passa à 3 8 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Arlen 
Santiago (2). pleiteando sejam solicitados ao Auditor-Geral do Estado 
os laudos das auditorias realizadas no IPSEMG nos últ1mos anos; e 
seja solicitada ao Presidente do IPSEMG a relação de todos os 
centros de estudos vinculados a esse órgão; e do Deputado Sargento 
Rodrigues, em que solicita sejam conv1dados a prestar 
esclarecimentos os Promotores de Justiça que relaciona. 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, 11 de dezembro de 2002. 
Arlen Santiago. Presidente - Sargento Rodrigues- Luiz Tadeu Leite. 
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ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas do dia três de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vi lela, 
Marco Régis e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado João Leite, 
por indicação da Liderança do PSB ), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de exemplar do jornal "Noticiário", do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal - IBAM- ; convite para as 
comemorações dos 50 anos do IBAM e exemplar do "Anuário Mineiro 
de Municípios 2002", encaminhado pelo Sr. Tadeu Mendonça, 
Superintendente da Associação Mineira de Municípios. 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 do Projeto de Lei n° 1.756/2001 , é aprovado o 
parecer pela aprovação da matéria no 2° turno, na forma do vencido 
em 1° turno, com as Emendas n°S 1 e 2 (relator: Deputado Aílton 
Vilela, 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 n°s 3.543 e 
3.575/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
o comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Aíton Vilela, Presidente - Bilac Pinto - Pastor George. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de 

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Márcio Cunha, Sargento Rodrigues, Agostinho 
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Silveira e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está 
Presente, também , o Deputado Alberto Pinto Coelho, 1 o Vice-
Presidente da ALMG, que, representando o Presidente da Casa, faz 
pronunciamento em virtude da instalação solene da Comissão e, em 
seguida, se retira. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que, por 
se tratar da primeira reunião, não há ata a ser lida; informa ainda que 
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
programar os trabalhos. Em seguida, o Presidente convida para 
comporem a Mesa as seguintes autoridades: Srs. Herbert José de 
Almeida Carneiro, Juiz Titular da Vara de Execuções Penais da 
Capital, representando o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Sérgio Francisco de 
Freitas, Corregedor-Geral de Polícia. representando o Sr. Márcio 
Barroso Domingues, Secretáno de Estado da Segurança Pública; 
Manoel Conegundes da Silva, Secretário Adjunto de Direitos 
Humanos, representando a Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de 
Assis, Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 
Vanessa Fusco Nogueira Simões, Coordenadora Adjunta de 
Planejamento Institucional , representando a Sra. Ana lvanete dos 
Santos, Procuradora-Geral de Just1ça; Cel. PM Múcio José Veloso, 
Comandante do Policiamento da Capital, representando o Cel. PM 
Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG; Cel. BM José 
Honorato Ameno, representando o Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiro Militar. Registram-se as seguintes presenças: Srs. Milton 
Amâncio Pinto da Silva, Superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal em Minas Gerais; Cássia Virgínia Serra Teixeira, Promotora 
de Justiça, representando o Sr. André Estevão Ubaldino Pereira , 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime 
Organizado; Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Chefe da Delegacia 
de Prevenção e Repressão aos Entorpecentes do Departamento de 
Polícia Federal em Minas Gerais; José Karam, Superintendente de 
Organização Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos; Anthero Drumond Júnior, Presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes; Cláudio Chaves Beato Filho, Coordenador 
do Centro de Estudos de Criminalidade em Segurança Pública da 
UFMG; Luiz Flávio Sapori , Pesquisador da Fundação João Pinheiro; 
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Luiz Carlos Ferraz, Assessor de Gabinete e representante do 
Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos, Presidente da Comissão de 
Segurança Pública da Câmara dos Deputados; Ten. Cel. PM 
Dâmocles Freire Júnior, Assessor Militar da Presidência desta Casa; 
Major PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe da Assessoria Institucional 
da PMMG; Major BM Matuzail Martins da Cruz, Assessor Militar da 
Presidência desta Casa; Cairo Manoel de Oliveira, Prefeito de São 
Roque de Minas; e Aristides Amaral Júnior, Inspetor da Polícia 
Rodoviária Federal. Após suas considerações iniciais, o Presidente 
determina à assessoria que proceda à distribuição das cédulas de 
votação e solicita ao Deputado Rogério Correia que atue como 
escrutinador. Feita a conferência das cédulas de votação, são eleitos 
por unanimidade, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Deputados Márcio Cunha e Sargento Rodrigues, que são declarados 
eleitos e empossados. O Presidente Márcio Cunha faz seu 
pronunciamento e, após acordo feito com os demais membros, 
informa que a Comissão se reunirá ordinariamente todas as quintas-
feiras, às 9h30min. As autoridades presentes e os parlamentares 
fazem suas considerações e, cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002. 
Márcio Cunha, Presidente - Agostinho Silveira - Ermano Batista -

Rogério Correta - Sargento Rodrigues. 
ATA DA 46" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia dez de dezembro de dois mil e dois, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Doutor Viana, Miguel Martini e Rogério Correia. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reuntão 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. A Presidência informa que a reunião se destina 
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a se apreciarem os Pareceres para o 2° Turno do ProJeto de Lei 
Complementar no 53/2002 e do Projeto de Lei no 2.381/2002; e a se 
discutirem e votarem proposições da Comissão. Passa-se à 1 a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Projeto de Lei n° 2.381 /2002, no 2° turno, é retirado da pauta por 
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos 
regimentais; e o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei 
Complementar no 53/2002 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 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 Antônio Carlos Andrada, em que pleiteia sejam solicitadas 
ao Sr. Antônio Carlos Hilário, Presidente do SIND-UTE, informações 
técnicas para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei Complementar 
n° 53/2002, as quais constam do Requerimento n° 3.607/2002; e 
Rogério Correia, em que solicita sejam convidados os Secretários de 
Estado da Educação e da Fazenda e representantes do Governador 
eleito Aécio Neves e do SIND-UTE para discutir o referido projeto de 
lei complementar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2002. 
Paulo Piau. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Cristiano Canêdo. 

ATA DA 668 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às vinte horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, Maria Olívia e Ambrósio Pinto (substituindo este ao Deputado 
Agostinho Patrús, por indicação da Liderança do PTB) , 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 Mauro Lobo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 



20 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e distribui ao Deputado Mauro Lobo os Projetos de Lei n°s 
2.302, 2.321 , 2.338 e 2.354/2002 e ao Deputado Ambrósio Pinto, os 
Projetos de Lei n°s 2.362, 2.380 e 2.433/2002. Passa-se à 2a 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 nos 2.302, 2.321 , 2.338 e 2 .354/2002 (relator: 
Deputado Mauro Lobo) e 2.362, 2.380, 2.433/2002 (relator: Deputado 
Ambrósio Pinto). Prosseguindo, a Presidência suspende os trabalhos 
até que as matérias sejam apreciadas em Plenário. Às 21 h30min, são 
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Agostinho 
Patrús, Antônio Genaro e Maria Olívia, membros da supracitada 
Comissão. O Presidente, Deputado Agostinho Patrús, distribui o 
Projeto de Resolução n° 2.472/2002 à Deputada Maria Olívia. Passa-
se a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
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 Resolução no 2.472/2002 (relatora: 
Deputada Maria Olívia) . Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Olívia - Agostinho Patrús. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 3/1/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Agostinho Patrús, comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato de Deputado Estadual, a partir de 3/1/2003, 
para assumir o cargo de Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas. (- Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato de Deputado Estadual, a partir de 3/1/2003, 
para assumir o cargo de Secretário de Estado de Ciência e 
Tecnologia. (-Ciente. Publique-se.) 
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Da Deputada Elbe Brandão, comunicando seu afastamento do 

exercício do mandato de Deputada Estadual, a partir de 3/1/2003, 
para assumir o cargo de Secretária de Estado Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte 
de Minas. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado João Leite, comunicando seu afastamento do exercício 
do mandato de Deputado Estadual, a partir de 3/1/2003, para assumir 
o cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, comunicando seu afastamento do 
exercício do mandato de Deputado Estadual, a partir de 3/1/2003, 
para assumir o cargo de Secretário de Estado Extraordinário para 
Assuntos de Reforma Agrária . (-Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2003 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.945/2002 

Acrescenta § 5° ao art. 1 o da Lei no 13.694, de 1 o de setembro de 
2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas remuneratórias 
dos servidores a que se refere a Lei no 10.470, de 15 de abril de 1991 . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 13.694, de 1 o de setembro de 2000, fica 

acrescido do seguinte § 5°: 
"Art. 1 o - ( .. . ) 
§ 5° - O valor obtido como vantagem pessoal constará no 

contracheque do servidor com a denominação 'parcela de diferença 
de vencimento', e sobre ele incidirão os adicionais por tempo de 
serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos 
ao funcionalismo, em caráter geral , correspondentes ao respectivo 
símbolo de vencimento.". 

Art. 2° - Os valores remuneratórios definidos na Lei no 13.200, de 3 
de fevereiro de 1999, e suas alterações correspondem ao limite 
máximo previsto no art. 27, § 2°, da Constituição da República, e 
serão reajustados com observância dos mesmos índices, sempre que 
se altere a legislação federal pertinente. 

Art. 3c - As disposições previstas na Lei no 9.532, de 30 de 
dezembro de 1987, aplicam-se, nos termos do art. 32, § 2°, da 
Constituição do Estado, ao exercício de funções. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2002. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Doutor 

Viana. 

CORRESPONDÊNCIA DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 



CORRESPONDÊNCIA 
- O Sr. Presidente despachou, em 7/1/2003, a seguinte 

correspondência: 

OFÍCIO 
Do Sr. Ajalmar José da Silva, Prefeito Municipal de Monte Carmelo, 

comunicando que não ocupará a vaga de Deputado Estadual que lhe 
cabe como suplente. 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE JANEIRO DE 2003 

ATA 

ATA DA 728 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de dois 
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar 
Martins, Aílton Vilela e Márcio Kangussu (substituindo este ao 
Deputado Dimas Rodrigues por indicação da Liderança do BPDP, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de 
Lei n°s 2.1 01 , 2.229, 2.246, 2.364 e 2.373/2002. Passa-se à 28 Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da Comissão. 
Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nos 2.1 01, 2.229, 2.246, 2.364 e 2.373/2002 
(relator: Deputado Aílton Vilela). A Presidência suspende a reunião até 
que as matérias sejam apreciadas em Plenário. Às 16h30min, são 
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Amilcar 
Martins, Aílton Vilela e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao 
Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Amilcar 
Martins, distribui ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira o Projeto de 
Lei no 1.974/2002 e ao Deputado Aílton Vilela o Projeto de Lei no 
2.396/2002. Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e a votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°S 
1.974/2002 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) e 
2.396/2002 (relator: Deputado Aflton Vilela). Cumprida a finalidade da 
reunião da reunião, a Presidência agradece a presença dos 



parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos 
da Comissão. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2002. 
Amilcar Martins, Presidente - Aílton Vilela - Márcio Kangussu - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/1/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Paulo Henrique Costa Santos, ocorrido em 29/12/2002, em Pouso 
Alegre. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, comunicando a realização, pela 
Prefeitura Municipal do Serro, de comemorações por ocasião de 
instalação do Campus Puc Minas Serro nessa cidade. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1° DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 31 /1/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, comunicando que o Município do 
Serro comemorou , em 20/1/2003, seus 289 anos de elevação à 
condição de vila. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Giovanni Agnelli, ocorrido na Itália, em 24/1/2003. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Alipio Rodrigues dos Santos, ocorrido em 27/12/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. João 
Stampini, ocorrido em 25/1/2003, em São Geraldo. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Manoel Rodrigues da Silva, ocorrido em 25/1/2003, em Várzea da 
Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento da Sra. llca 
Pereira Ozório, ocorrido em 24/1/2003, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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ATA 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 1°/2/2003 
Presidência da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Mauri 

Torres 
Sumário: Abertura - Composição da Mesa - Destinação da reunião -

Execução do Hino Nacional - Compromisso de posse - Assinatura do 
termo de posse - Declaração de posse - Leitura da Mensagem 
Governamental - Palavras da Sra. Presidente - Suspensão e 
reabertura da reunião - Eleição da Mesa - Palavras da Sra. Presidente 
- Posse dos membros da Mesa - Declaração de instalação - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Abertura 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Hauetsen) - Às 14h15min, 

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro. iniciamos os nossos trabalhos. A Presidência convida os 
Deputados eleitos e diplomados Sebastião Navarro Vieira e Bonifácio 
Mourão para exercerem, respectivamente, as funções de 1° e 2°-
Secretários. 

Composição da Mesa 
A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa 

os Exmos. Srs. Edmar Moreira, Deputado Federal , representando a 
Câmara dos Deputados; Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; e os Deputados Agostinho Patrús e 
Antônio Júlio, ex-Presidentes da Assembléia Legislativa. 

Destinação da Reunião 
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião preparatória à posse dos 

Deputados eleitos e diplomados para a 158 Legislatura, à eleição da 
Mesa para o biênio 2003-2004 e à instalação da 158 Legislatura, nos 
termos do Título I, Capítulo 11, Seções I a IV do Regimento Interno. 

Execução do Hino Nacional 
A Sra. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino Nacional, a 

ser tnterpretado pela cantora Glória Buzatti. 
-Ouve-se o Hino Nacional. 

Compromtsso de Posse 



A Sra. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de 
pé, o compromisso de posse. (-Lê:) 

"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República 
e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o 
mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.". 

-A Sra. Presidente assina o termo de posse. 
Assinatura do Termo de Posse 

A Sra. Presidente - O Sr. 1 °-Secretário vai proceder à chamada dos 
Deputados eleitos e diplomados para a 158 Legislatura. A Presidência 
esclarece aos Deputados que, quando forem chamados, deverão, 
individualmente, de pé, prestar o juramento, pronunciando as palavras 
"assim o prometo", e, logo em seguida, assinar o termo de posse, que 
se encontra na bancada, entre as duas tribunas. Esclarece, ainda, 
que, em conformidade com o inciso 111 do art. 6° do Regimento Interno, 
o compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração oral 
ou escrita ou ser representado por procurador. Com a palavra, o Sr. 
1 °-Secretário. 

O Sr. 1 °-Secretário- ( - Faz a chamada.) 
- Prestam o compromisso de posse e assinam o livro os seguintes 

Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Alberto Bejan1 - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -
Antõnio Andrade - Antõnio Carlos Andrada - Antôn io Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Bispo Gilberto -
Bonfácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
- Ermano Batista- Fábio Avelar- Fahim Sawan- Gil Pereira- Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto - Marcelo 
Gonçalves- Márcio Passos- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília 
Campos- Mauri Torres- Miguel Martini - Neider Moreira- Padre João 
- Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -



Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila- Weliton Prado. 

Declaração de Posse 
A Sra. Presidente - No exercício da Presidência da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empossados os 
Deputados que prestaram compromisso nesta reunião. 

Leitura da Mensagem Governamental 
A Sra. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1 °-Secretário, para 

proceder à leitura da mensagem do Sr. Aécio Neves, Governador do 
Estado. 

O Sr. 1 °-Secretário - (-Lê:) 
"Sras. e Srs. Deputados, ao saudar a todos neste início de ano 

legislativo, quero cumprimentar os que chegam a esta Casa pela 
primeira vez e desejar mais um mandato de sucesso e realizações 
àqueles que retomam as suas atividades parlamentares neste 
momento. 

A Minas Gerais a que V. Exas. vão dedicar seu trabalho nos 
próximos quatro anos vive um momento muito especial de sua 
história. De um lado, pelas enormes dificuldades financeiras que 
enfrenta, como um Estado vitimado por crises econômicas nacionais e 
internacionais, amplificadas por um pacto federativo centralizador, 
enquanto toda a sociedade clama por melhor distribuição de riquezas, 
desenvolvimento e justiça social. De outro, pelo ressurgimento da 
esperança nos olhos e nos corações de milhões e milhões de 
mineiros, mobilizados pela vontade de construir um tempo novo nesta 
terra. Um tempo de mais fraternidade, de mais solidariedade e, em 
conseqüência, de mais prosperidade para todos. Pois é justamente 
essa a nossa missão nessa quadra que se inicia. Como agentes 
políticos da vontade popular, compete-nos inspirar-nos nessa energia 
positiva, construtiva e realizadora de nossa gente para, lado a lado, 
enfrentarmos e vencermos as dificuldades que vislumbrarmos. 

A minha grande escola na vida pública foi a atividade parlamentar. 
Hoje, como representante do Poder Executivo, honra-me reconhecer 
que os ensinamentos básicos que ali pude exercitar, especialmente a 
busca incessante do diálogo, hão, certamente, de tornar menos 
penosos os desafios que teremos de enfrentar. E é por acreditar 
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firmemente que o entendimento sempre é o melhor caminho para se 
alcançar os objetivos que conclamo todos os senhores para que. 
juntos, possamos atender os anseios dos que nos legaram a missão 
de reerguer nossa Minas Gerais. 

Nesse dia em que os senhores tomam posse para iniciar uma 
legislatura, quero dizer-lhes que terei sempre abertas as portas do 
Palácio da Liberdade, assim como estou certo de que estarão abertas 
às causas do nosso povo as portas desse histórico Palácio da 
Inconfidência. 

Tenham todos amplo sucesso nas atividades que, a partir de hoje, 
passam a exercer. Que Deus os ilumine. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.". 

Palavras da Sra. Presidente 
Senhores componentes da Mesa, dema1s autoridades aqui 

presentes, Srs. Deputados, senhores e senhoras que nos escutam 
nas galerias e no saguão da Assembléia Legislativa, telespectadores 
que acompanham a solenidade pela TV Assembléia ; Gilberto Freire, 
além do grande sociólogo que todo o Brasil conhece, foi também 
poeta. E como poeta, percebeu com muita antecipação um futuro no 
qual reconhecemos o presente que ora se abre neste País. Assim , 
naquele ano de 1926, o admirado intelectual pernambucano abria o 
poema que chamou "O Outro Brasil que Vem Aí": "Ouço as vozes, 
vejo as cores. sinto os passos de um outro Brasil que vem aí. Mais 
tropical , mais fraternal , ma1s brasileiro neste novo tempo que tem as 
marcas da esperança e da dignidade". Antevia Gilberto Freire: 
"Qualquer brasileiro com olhos para ver o Brasil e com mãos para agir 
para o Brasil poderá governar esta terra , seja ele lavrador, marinheiro 
ou operário, contanto que seja digno". 

Sinto-me imensamente honrada em presidir esta reunião em um 
momento tão significativo para a história deste País. Esta é, de fato, a 
inauguração de uma nova era, feita de transparência e de certeza. A 
certeza que devolve ao nosso povo uma autoconfiança que andou 
abalada nos últimos tempos. Ao iniciar uma nova legislatura, esta 
Assembléia tem, portanto, de se inserir nessa grande mudança de 
perspectiva que o Brasil descortina. Mais do que nunca, o Poder 
Legislativo deverá mostrar-se uma garantia para a democracia, assim 



como Minas deverá honrar sua histórica vocação para advogar a 
causa da liberdade. Os representantes que o povo mineiro elegeu têm 
o compromisso de reafirmar os anseios sociais que clamam pelas 
reformas já previstas, bem como abrir cada vez mais esta Casa para 
os seus representados. 

Minas Gerais e sua Assembléia Legislativa saberão, tenho toda a 
certeza. contribuir para o grande desafio do combate à fome, 
prioridade número 1 para se corrigir uma sociedade desigual em sua 
cruel distribuição de bens e de oportunidades. Combater a fome, 
quero frisar, não significa apenas oferecer comida aos que não podem 
ter, mas implica também o suporte da educação, da saúde e do 
trabalho. 

A tarefa principal dos parlamentos consiste na fiscalização e na 
criação de leis. Nosso compromisso, portanto, há de ser legislar em 
função deste momento para que nossas vozes e nossos passos sejam 
mais fraternos e mais brasileiros. 

Tendo em vista a justiça e a eqüidade, pensando de um modo 
afinado com toda a Nação brasileira, conclamo ao trabalho meus 
colegas que se reelegeram ou que aqui se encontram pela primeira 
vez. Que todos sejamos iluminados por Deus. Que Ele nos dê ânimo, 
coragem e fraternidade. Peço licença aos presentes para dedicar este 
momento importante da história de Minas e do Brasil ao povo do Norte 
mineiro, do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus. Espero que a 
eles seja concedido pelo poder público o resgate socioeconômico que 
todos desejamos. Muita obrigada. 

Suspensão da Reunião 
A Sra. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao pelo 

prazo de 50 minutos, para que os Deputados empossados recebam 
os cumprimentos. Após a reabertura dos trabalhos, vamos proceder à 
eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 2003-2004. 
Manifestamos às autoridades e convidados presentes os 
agradecimentos do Poder Legislativo pelo comparecimento a esta 
solenidade. Agradecemos, também, à PMMG a participação neste 
evento. Os Deputados receberão os cumprimentos no Hall das 
Bandeiras, andar térreo. Está suspensa a reunião. 

Reabertura da Reunião 
A Sra. Presidente - Está reaberta a reunião. A Presidência dará , 



neste instante, início ao processo de eleição dos membros da Mesa 
da Assembléia para o biênio 2003-2004. 

Eleição da Mesa 
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A Sra. Presidente - Convido os Deputados Sebastião Navarro Vieira 
e Bonifácio Mourão para exercerem as funções de 1 o e 2°-Secretários, 
respectivamente. Designo os Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Rogério Correia para atuarem como escrutinadores. A Presidência 
informa ao Plenário que, em conformidade com o inciso I do art. 9° do 
Regimento Interno, encerrou-se às 12 horas de hoje o prazo para 
registro de candidatos à eleição da Mesa da Assembléia. Com a 
palavra, o Sr. 1 °-Secretário, para que proceda à apresentação das 
chapas e das candidaturas individuais registradas. 

O Sr. 1 °-Secretário (Deputado Sebastião Na varro Vieira) - Pois não, 
Sra. Presidente. Conforme V. Exa. anunciou, até as 12 horas de hoje 
foram registradas as seguintes candidaturas: para Presidente, o 
Deputado Mauri Torres; para 1°-Vice-Presidente, o Deputado Rêmolo 
Aloise; para 2°-Vice-Presidente, o Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
para 3°-Vice-Presidente, o Deputado Dilzon Melo; para 1 °-Secretário, 
o Deputado Antôn1o Andrade; para 2°-Secretário, o Deputado Luiz 
Fernando Faria; e para 3°-Secretário, o Deputado Pastor George. São 
essas as candidaturas registradas em tempo legal, Sra. Presidente. 

A Sra. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que eles 
receberão dos escrutinadores envelopes devidamente rubricados. Em 
seguida, na cabine, cada um por sua vez e apenas quando chamados. 
os Deputados deverão colocar nos envelopes as cédulas, contendo o 
nome de seus candidatos a Presidente, 1°, 2° e 3°-Vice-Presidentes, 
1°, 2° e 3°-Secretários. Somente poderão ser colocadas dentro das 
sobrecartas as cédulas de votação, e não será aceito nenhum sinal , 
procedimento ou material que possa identificar o voto. A Presidência 
esclarece ao Sr. 1°-Secretário que deverá aguardar que cada 
Deputado conclua a votação para chamar o Deputado seguinte. 
Pedimos, mais uma vez, aos Deputados que ocupem seus lugares, 
para iniciarmos a eleição. Com a palavra, o Sr. 1 °-Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. 1 a-Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os Deputados com assento nesta 

Casa. 



A Sra. 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. 

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

A Sra. Presidente - Votaram 77 Deputados. Foram encontradas na 
urna 77 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à abertura das sobrecartas e à 
separação das cédulas, de acordo com os cargos a serem 
preenchidos. Havendo qualquer fato que possa ensejar dúvida, deverá 
ser comunicado imediatamente a esta Presidência. Em caso de 
cédulas repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um 
voto. Em caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para 
o cargo será anulado. As sobrecartas deverão ser abertas uma a uma. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
A Sra. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado da 

votação: para Presidente, o Deputado Mauri Torres, com 71 votos; 
votos em branco, 5 ; voto nulo, 1. Para 1 °-Vice-Presidente, o 
Deputado Rêmolo Aloise, com 70 votos; votos em branco, 6 ; voto 
nulo, 1. Para 2°-Vice-Presidente, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
com 64 votos, votos em branco, 12; voto nulo, 1. Para 3°-Vice-
Presidente, o Deputado Dilzon Melo, com 61 votos; votos em branco. 
15; voto nulo, 1. Para 1°-Secretário, o Deputado Antônio Andrade, 
com 73 votos; votos em branco, 3; voto nulo, 1. Para 2°-Secretário, o 
Deputado Luiz Fernando Faria, com 66 votos; votos em branco, 1 O; 
voto nulo, 1 . Para 3°-Secretário, o Deputado Pastor George, com 70 
votos; votos em branco, 6; voto nulo, 1. 

Proclamo eleito Presidente o Deputado Mauri Torres; 1°-Vice-
Presidente, o Deputado Rêmolo Aloise; 2°-Vice-Presidente, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; 3°-Vice-Presidente, o Deputado 
Dilzon Melo; 1 °-Secretário, o Deputado Antônio Andrade; 2°-
Secretário, o Deputado Luiz Fernando Faria; e 3°-Secretário, o 
Deputado Pastor George. 

Palavras da Sra. Presidente 
A Sra. Presidente - Antes de dar posse ao novo Presidente desta 

Assembléia Legislativa para o biênio 2003-2004, agradeço a todos os 
Deputados presentes, que contribuíram para o brilhantismo desta 
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solenidade, à imprensa, que deu cobertura a este trabalho e a esta 
solenidade tão importante para o Estado de Minas Gera1s. Além disso, 
de maneira muito especial , agradeço à assessoria desta Casa, 
sobretudo àqueles que dão assessoria à Mesa, os quais nos 
acompanharam e prepararam todos os documentos. Eles nos ajudam 
a conduzir os trabalhos de um momento histórico como este de 
maneira que não houvesse erros. 

Agradeço também , de maneira especial , aos Secretários Bonifácio 
Mourão e Sebastião Navarro Vieira e aos escrutinadores Antônio 
Carlos Andrada e Rogério Correia, que contribuíram para que tudo 
corresse bem na apuração dos resultados. 

Posse dos Membros da Mesa 
A Sra. Presidente - Convido o Sr. Presidente, Deputado Mauri 

Torres, a comparecer à Mesa. (- Pausa.) No exercício da atribuição 
que me confere o Regimento Interno, declaro empossado como 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o 
Deputado Mauri Torres, a quem, neste momento, transfiro a 
Presidência. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Convido o Deputado 
Rêmolo Aloise a comparecer à Mesa. (- Pausa.) Declaro empossado 
como 1 °-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais o Deputado Rêmolo Aloise. 

Convido o Deputado Adelmo Carneiro Leão a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 2°-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. 

Convido o Deputado Dilzon Melo a comparecer à Mesa. (- Pausa.) 
Declaro empossado como 3°-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Dilzon Melo. 

Convido o Deputado Antônio Andrade a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 1 °-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Antônio Andrade. 

Convido o Deputado Luiz Fernando Faria a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 2°-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Luiz Fernando 
Faria. 

Convido o Deputado Pastor George a comparecer à Mesa. (-
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Pausa.) Declaro empossado como 3°-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Pastor George. 

Declaração de Instalação 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a declaração 

de instalação da 158 Legislatura. (-Lê:) 
"Declaro instalada a 158 Legislatura da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais." 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Srs. Deputados membros da Mesa que encerra hoje os 
trabalhos da 1411 Legislatura, aos quais saúdo na pessoa do meu 
amigo, Presidente, Deputado Antônio Júlio. Srs. Secretários de 
Estado, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Prefeitos, Vereadores 
e demais autoridades civis e militares presentes a este ato, prezados 
colegas Deputados e Deputadas, aos quais abraço homenageando a 
cada um dos mineiros, responsáveis que são pelo assento de cada 
um de nós aqui, na Casa da Democracia; servidores da Assembléia, 
que fazem desta Casa a mais moderna do País; saúdo também a 
imprensa escrita, falada e televisada, que tem papel fundamental na 
necessária interação deste Poder com a sociedade. 

Gostaria de começar o meu pronunciamento compartilhando com 
todos os presentes, autoridades, Prefeitos, lideranças, amigos, 
companheiros de velhas jornadas, e em especial a minha família, aqui 
representada pelos meus três filhos, Teófilo, Ariana e Tito Bruno, a 
enorme emoção de um homem simples, do interior de Minas, que há 
12 anos descobriu, na rotina do trabalho duro junto às Prefeituras de 
minha região, a vocação para a vida pública. 

Daqueles dias do início do nosso projeto até este momento, olho a 
longa estrada percorrida com orgulho e com a consciência de estar 
cumprindo o dever outorgado pelo voto direto da população. Tenho 
aprendido, todos os dias, nos bons e maus momentos, com os erros e 
acertos, que vivemos, hoje, um rico e constante processo de 
aperfeiçoamento do parlamento em nosso País. 

Quantas e quantas vezes ouvimos críticas sobre o desgaste da 
classe política e, em especial , desta Casa? Talvez seja esta a hora de 
perguntar: Que outra institutção pública abre as suas portas para, 
democraticamente, receber tantos e tantos movimentos e 



manifestações? Que outra instituição pública tem exercitado tanto a 
mediação dos diversos conflitos como a Assembléia Legislativa. 
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Sabemos quanto é complexo construir consensos para, assim , 
avançar. E quando avançamos, não o fazemos pelo caminho mais 
fácil. Queremos o mais legítimo, que é o diálogo, o debate de idéias e 
posições, com sensibilidade e compromisso ancorados nos anseios e 
demandas daqueles que representamos, ou seja, a sociedade. 

Sinto, caros colegas Deputadas e Deputados, que é chegada a hora 
de uma reaproximação histórica entre o parlamento e a população. Os 
fenômenos que vimos durante o último pleito comprovam a existência 
deste momento, especialmente em Minas. 

Aproveito a oportunidade para fazer justiça ao Exmo. Sr. 
Governador Aécio Neves, que, como Presidente da Câmara dos 
Deputados, liderou o movimento de recuperação da credibilidade do 
parlamento brasileiro e, portanto, é parte fundamental deste 
reencontro histórico. Tem os, todos nós, Deputados de Minas Gerais, 
um importante compromisso com a sustentação e ampliação desses 
avanços, que agora chegam às demais instâncias legislativas em 
todos os Estados brasileiros. Assim. bem à nossa frente, estão 
exemplos incontestáveis do que é possível e necessário fazer, com 
responsabilidade e seriedade. 

Além dos laços de amizade e de companheirismo da primeira hora 
com o Governador de Minas, que são públicos e se aprofundam na 
dimensão do projeto comum para o Estado, nunca é demais lembrar 
que temos hoje, no comando do Palácio da Liberdade, um líder eleito, 
pela primeira vez na história do Estado, em turno único, com uma das 
mais expressivas votações de todos os tempos e com alto grau de 
reconhecimento nacional. 

É a partir deste amplo aval popular que o compromisso central que 
nos uniu no último pleito começa a se transformar em realidade e, aos 
poucos, se amplia de maneira histórica. Já é possível sentir a 
presença de "um novo tempo para Minas", cuja resultante será, tenho 
certeza, "uma nova Minas para todos os mineiros". 

Neste contexto de compromisso com a transformação, sinto-me 
honrado por estar assumindo hoje, o mais alto posto do Legislativo 
Estadual, prova incontestável da confiança depositada em meu nome. 
Desejo, sinceramente, responder a isso com trabalho sério e à altura 
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dos anseios dos mineiros. 

Da mesma forma como me sinto lisonjeado com a indicação, 
reconheço o peso da responsabilidade de presidir esta Casa, 
justamente em um momento polftico especial da nossa história, 
quando renovamos as nossas lideranças nas urnas e, agora, passo 
seguinte, iniciamos, juntos, o amplo processo de recuperação do 
nosso Estado, para superar uma das mais graves crises da nossa 
história contemporânea. 

Quero reafirmar, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que a 
Assembléia Legislativa está pronta para enfrentar, ao lado dos demais 
Poderes, esse grave desafio da reconstrução. Além dos nossos 
deveres constitucionais, queremos avançar efetivamente como 
instituição viva, mobilizada, responsável e solidária. 

Identifico uma disposição nova, diferenciada, em cada parlamentar, 
para integrar o processo de formulação de idéias, projetos, programas 
e ações nos diversos campos, onde grandes desafios, alguns deles 
históricos, permanecem intocados e à espera de soluções inovadoras. 

Esta é uma postura inédita. Significa compartilhar decisões e 
responsabilidades, significa construir consensos e buscar a 
convergência de esforços em uma mesma direção. 

As reformas propostas devem ser encaradas como uma verdadeira 
resposta à estagnação e à paralisia que acometeram o nosso Estado 
nos últimos anos. Com o peso, o respeito nacional e a tradição de 
Minas, é urgente incluir na agenda nacional o desafio da retomada do 
crescimento, sinônimo de maior produção e da geração de empregos. 
Essa retomada do processo de crescimento não se dará apenas por 
vontade ou determinação políticas. 

Precisamos consolidar uma nova aliança com a sociedade 
organizada, renovando suas esperanças e sua confiança na proposta 
em curso de transformação da realidade. A meu ver, nada é mais 
importante do que esse aval. Com ele, queremos, todos, fazer o que é 
inadiável e necessário, ainda que alguns setores não tenham 
compreendido claramente a gravidade da crise por que passa Minas 
Gerais. 

Para vencê-la, teremos que suportar muitas vezes remédios 
amargos, mas imprescindíveis neste momento. A ampla reforma do 
Estado e do modelo de desenvolvimento mineiro exigirá sacrifícios de 



todos. Exigirá desprendimento, visão e compromisso com Minas 
Gerais, postura que deve começar, essencialmente, pelo 
posicionamento dos poderes públicos, que têm o dever de dar o 
exemplo e mostrar o rumo. 

No Legislativo, vamos fazê-lo. E o faremos acoplando a esses 
compromissos valores e princípios que sempre nortearam a história 
mineira. No nosso espaço de atuação, vamos ouvir e mcorporar a voz 
da sociedade e traduzi-la com medidas práticas que efetivem o nosso 
compromisso com a transparência, com a austeridade no trato dos 
recursos públicos, com a participação e com a ética pública. 

Vamos abrir ainda mais as nossas portas e ampliar o paradigma 
essencial do Poder, que tem como pressuposto de existência a 
democracia e, portanto, deve funcionar como uma instância aberta ao 
debate de idéias e ser vértice suprapartidário para as soluções. 

Nesse sentido. vamos continuar implantando os instrumentos 
institucionais que perm1tam a efetividade dessas propostas. Alguns já 
estão prontos para funcionar, como a Comissão e o Código de Ética e 
a Ouvidoria. Queremos avançar mais, formatando a Com1ssão de 
Legislação Participativa, de Mobilização e o ingresso da instituição no 
SIAFI, que permitirá, a partir de agora, um amplo controle externo das 
contas públicas da Casa. 

Aos poucos e democraticamente, temos o dever de buscar um novo 
modelo de gestão para o Poder, que terá como objetivo adequar a 
Assembléia Legislativa ao cenário de dificuldades encontrado hoje no 
Estado. Vamos caminhar nessa direção, com cuidado e 
responsabilidade, sem, no entanto, perder de vista ou nos afastar dos 
compromissos fundamentais que assumimos com a sociedade. 

Para isso, o parlamento escolheu, hoje, uma Mesa plural, que abriga 
a representação do conceito de maioria, formada por nomes de 
diversos partidos e cores ideológicas. 

Em nome desta nova direção da Casa e dos pares que a compõem, 
reafirmo o nosso compromisso essencial com o presente e o futuro de 
Minas Gerais. Estamos prontos para, juntos, trabalhar e avançar. 
Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumpridos os objetivos da reunião, a Presidência 

a encerra, convocando os Deputados para a reunião solene, dia 17, 



às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

1-4 

Sr. Presidente despachou, em 3/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Leonardo Quintão, dando ciência de sua desfiliação do 
PSB e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado lrani Barbosa, dando ciência de sua desfiliação do 
PSD e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Márcio Passos, dando ciência de sua desfiliação do 
PDT e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Doutor Viana, dando ciência de sua desfiliação do 
PMDB e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado João Bittar, dando ciência de sua desfiliação do PTB e 
sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Roberto Ramos, dando ciência de sua desfiliação do 
PST e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Alberto Bejani, dando ciência da escolha de seu nome 
para a liderança do PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, dando ciência da formação 
do Bloco Parlamentar Social Progressista - BPSP - e da escolha de 
seu nome para a Liderança do Bloco. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, dando ciência da escolha do 
nome do Deputado Miguel Martini para a Liderança da Maioria. (-
Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

15 

- O Sr. Presidente despachou, em 4/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Agostinho Patrús, dando ciência de seu afastamento 
do exercício do mandato, a partir de 4/2/2003, para assumir o cargo 
de Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. (- Ciente. 
Publique-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência de seu afastamento do 
exercício do mandato, a partir de 4/2/2003, para assum1r o cargo de 
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. (-Ciente. Publique-se.) 

Da Deputada, Elbe Brandão, dando ciência de seu afastamento do 
exercício do mandato, a partir de 4/2/2003, para assumir o cargo de 
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. (- Ciente. 
Publique-se.) 

Do Deputado João Leite, dando ciência de seu afastamento do 
exerc1cio do mandato, a partir de 4/2/2003, para assumir o cargo de 
Secretá rio de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. (-Ciente. 
Publique-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência de seu afastamento 
do exercício do mandato, a partir de 4/2/2003, para assumir o cargo 
de Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma 
Agrária. (- Ciente. Publique-se.) 

Da Bancada do PL, dando ciência da indicação do Deputado Dinis 
Pinheiro para Liderança do PL, no período de 1°/2/2003 a 1°/2/2004. (-
Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Dinis Pinheiro dando ciência da indicação do 
Deputado Jayro Lessa para Vice-Liderança do PL. (-Ciente. Publique-
se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRODE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 
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- O Sr. Presidente despachou, em 5/2/2003, a segumte 
comunicação: 

Do Deputado Arlen Santiago, dando ciência de sua eleição como 
Líder do PTB. 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 6/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB -, dando 
ciência da indicação do Deputado Gil Pereira para a Liderança da 
Bancada. 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência da indicação do Deputado 
Pinduca Ferreira como Vice-Líder da Bancada do Partido Progressista 
Brasileiro - PPB. 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

IH 

- O Sr. Presidente despachou, em 6/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Antônio 
Silveira, ocorrido em 5/2/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Edna Zucato, ocorrido em 1°/2/2003, em Monte Sião. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Terezinha Veloso Apocalypse, ocorrido em 1°/2/2003, em Belo 
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
lima Pereira dos Santos, ocorrido em 25/12/2002 , em Várzea da 
Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÃO 

Jl) 

- O Sr. Presidente despachou, em 1 0/2/2003, a seguinte 
comunicação: 

Da Bancada do PT e da Deputada Jô Moraes, dando ciência da 
escolha do Deputado Rogério Correia como Líder do Bloco PT/PC do 
B. (-Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 

:w 

- O Sr. Presidente despachou, em 13/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do 
Sr. Armando Guerra, ocorrido em 11/2/2003, em Contagem. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Armando Café de Moura, ocorrido em 3/2/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2003 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 
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- O Sr. Presidente despachou, em 17/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho (2), dando ciência da indicação 
dos Deputados José Milton e Paulo Piau para o cargo de Vice-Líder 
do Governo. 

Do Deputado Antônio Genaro, dando ciência de sua desfilração do 
PSD e sua filiação ao PFL. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Alberto Bejani, dando ciência da formação do Bloco 
Parlamentar, composto pelo Partido da Frente Liberal - PFL - e pelo 
Partido Progressista Brasileiro- PPB -, e de sua indicação como Líder 
deste Bloco.(- Ciente. Publique-se.) 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2003 

ATA 

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 17/2/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de Presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Declaração de Instalação - Leitura da Mensagem 
Governamental - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem 
do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar- José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico- Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h15min , havendo 

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. 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 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 tomarem assento à mesa 

os Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo de 
Minas Gerais, representando o Governador do Estado, Dr. Aécio 
Neves; Coronel Sérgio Dias, representando o General Gilberto 
Barbosa, da 4aRM/48 DE; José Bonifácio Borges Andrada, Procurador-
Geral do Estado; Conselheiro Simão Pedro Toledo, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas; Professor José Antônio dos 
Reis, Magnífico Reitor da UEMG; Nedens Ulisses Freire Vieira. 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Major 
Roberto Torres Alpino. representando o Comandante do Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Cel- Av. Márcio Zanetti ; e Cel. 
PM Eduardo Mendes, representando o Comandante-Geral da PMMG, 
Coronel Álvaro Antônio. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Registramos a presença de Dilce Oliveira, da 

Defensoria Pública; do Deputado Bilac Pinto, Secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; de Renato César Santana, 
Diretor-Geral do DER-MG; e de Gleison Pereira, Presidente do 
IPSEMG. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação da 1 a Sessão 

Legislativa Ordinária da 15a Legislatura. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Declaração de Instalação 

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistirem de pé ao 
ato solene de instalação da 1 a Sessão Legislativa desta legislatura. (-
Lê:) 

"Declaro instalada a 1 a Sessão Legislativa Ordinária da 158 

Legislatura." 



Leitura da Mensagem Governamental 
O Secretário Danilo de Castro - Exmo. Deputado Mauri Torres, 

Presidente desta Assembléia; demais autoridades da Mesa, senhoras 
e senhores Deputados. (- Lê:) 

''Em cumprimento à determinação da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, envio a esta egrégia Assembléia Legislativa mensagem 
com a prestação de contas das ações executadas pela administração 
pública estadual no exercício de 2002, durante a gestão do 
Governador Itamar Franco. 

Neste momento de renovação da Casa, aproveito a oportunidade 
para expressar às Sras. e Srs. Deputados o meu orgulho em governar 
este importante Estado da Nação, o que farei com grande disposição 
para enfrentar todos os desafios que se apresentam, uma vez que 
estou certo de poder contar com a sólida aliança com esse 
parlamento. 

Os relatórios que compõem esta mensagem, elaborados pelos então 
dirigentes dos órgãos e entidades públicas durante o exercício de 
2002, apontam importantes realizações, apesar de um quadro de 
adversidade nas finanças públicas estaduais. Entre essas realizações, 
algumas devem ser ressaltadas por se referirem a demandas sociais 
prioritárias. 

Assim, entre as ações relevantes da saúde destacam-se os esforços 
para habilitar o Estado na condição da gestão plena do sistema de 
saúde, um avanço importante na medida em que o Estado passa a ter 
maior controle e autonomia no gerenciamento do SUS. Ainda nesse 
campo, a tmplementação do Plano Estadual de Mobilização e 
Combate à Dengue, em caráter permanente, se apresentou como 
uma resposta efetiva à gravidade da epidemia, fazendo com que a 
Secretaria de Estado da Saúde coordene as ações de combate ao 
vetor em vários municípios, transferindo equipamentos e capacitando 
recursos humanos. 

Na área de Educação, o Programa Bolsa Familiar para a Educação 
tem contribuído para a erradicação do trabalho infantil e a fixação das 
famílias em suas localidades. Consolidou-se, em 2002, a implantação 
do programa em 51 municípios da Mesorregião do vale do 
Jequitinhonha e, com um orçamento de mais de A$20.000.000,00, 
foram atendidas 28 mil famílias , garantindo o acesso e a permanência 
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na escola de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, em situação de 
precariedade socioeconômica e risco pessoal ou social. 

Merece também destaque o projeto Veredas - Formação Superior de 
Professores, que se propõe a habil itar os professores para o exercício 
do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental. Em 2002, o 
projeto atendeu a 6.977 professores da rede estadual e a 7.344 
professores da rede municipal. 

Na área de segurança pública, foram realizadas, em 2002, diversas 
operações de integração das ações das polícias, em articulação com 
as receitas estadual e federal, como fruto de determinação contida no 
Plano Nacional de Segurança Pública. Neste sentido, foram montadas 
barreiras nas principais vias de acesso ao Estado, com o objetivo de 
prevenir e coibir os delitos penais praticados por organizações 
criminosas, em especial o tráfico de substâncias entorpecentes, o 
furto ou roubo de veículos, o porte ilegal de armas e as infrações 
previstas no Código do Trânsito Brasileiro. 

Também, por meio do Plano Nacional de Segurança Pública, foram 
adquiridos vários equipamentos para uso das polícias e aprimorado o 
sistema de tecnologia de informação nas diversas unidades de 
segurança no interior. Com isso, pode-se agora contar com um 
sistema mais ágil e eficaz, que atinge as áreas da polícia judiciária, 
trânsito e identificação civil, passo importante para a necessária 
melhoria das condições de segurança pública em nosso Estado. 

Na área de justiça e direitos humanos, avanços importantes foram 
conseguidos na administração anterior. Estão em andamento as obras 
de construção de 12 penitenciárias-padrões, assegurando a abertura 
de, aproximadamente, 3 mil novas vagas e a construção de dois 
centros de atendimento para adolescentes em Montes Claros e 
Governador Valadares, disponibi lizando quase 120 vagas. 

Na área de saneamento, foi iniciada a construção da estação de 
tratamento de esgotos do Onça, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, que, quando concluída, possibilitará o tratamento de 100% 
dos esgotos da Capital e o tratamento dos efluentes para a 
recuperação da barragem da Pampulha. Além disso, encontram-se 
em operação as estações de tratamento de esgoto do ribeirão Arrudas 
em Belo Horizonte, de lpatinga, Varginha, Fruta! e lturama. 

No setor de energia, a CEMIG, em parceria com empresas da 
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iniciativa privada, prepara-se para acrescentar 1.401 MW ao parque 
gerador de Minas Gerais, com sers usinas em construção e duas em 
processo de implantação, com investimentos da ordem de 
R$2.300.000.000,00. 

Em relação ao apoio aos setores produtrvos, destaca-se o Programa 
de Organização e Gestão da Pecuária Bovina de Minas Gerais -
PROPEC -, visando à sustentabrlrdade econômica na produção de 
leite. Foram credenciados 1 07 municípios, por meio de convênio com 
o Banco do Brasil , com aprovação de operações de crédito de 
R$1 .880.000,00. Cabe ressaltar, ainda, que Minas Gerais se encontra 
livre da febre aftosa, para tanto, foram intensificadas ainda mais as 
ações de vigilância sanitária. 

O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG -, 
por sua vez, desenvolveu ações que resultaram no efetivo apoio aos 
setores produtivos das várias regiões mineiras. Foram aprovados 
financiamentos da ordem de RS521 .000.000,00, atendendo a 4.665 
clientes, dos quais 4.400 pertencem aos segmentos de 
microempresas e pequenas empresas, rurais e urbanas, vinculadas a 
atividades produtivas e de prestação de serviços. 

Conforme os relatórios preparados pela administração Itamar 
Franco, as finanças públicas estaduais constituíram preocupação 
central da Secretaria de Estado da Fazenda, que vem desenvolvendo 
e organizando sistemas que envolvem a tributação, a fiscalização e a 
arrecadação. 

O projeto de reestruturação e modernização da SEF tem conseguido 
assegurar um aumento na receita, o que comprova a devolução da 
receita de ICMS do Estado, pois, de R$460.000.000,00 arrecadados 
em 1999, houve um salto para R$840.000.000,00, no final de 2002. 

Tratam todas as ações destacadas de iniciativas importantes da 
administração anterior que merecerão de nossa parte todo o apoio 
para imprimir-lhes continuação no que for pertinente. 

E, quanto aos próximos quatro anos, reafirmo minha firme 
disposição para enfrentar os desafios que se apresentam, visando à 
melhoria das condições de vida do povo mineiro e à transformação de 
Minas Gerais num dos centros mais dinâmicos do País. 

Estou ciente das dificuldades financeiras em que o Estado se 
encontra. Registre-se, a propósito, que a execução orçamentária fiscal 



27 
referente a 2002 apresentou um resultado nominal negativo de 
R$874.000.000,00, valor esse que, na verdade, atingiria cifra superior 
a R$1 .500.000.000,00, caso não tivesse havido receitas 
extraordinárias, que foram de R$120.000.000,00 recebidos do Banco 
ltaú e R$557.000.000,00 recebidos da União em dezembro de 2002, 
como parte do processo de transferência para o Estado da 
responsabilidade por rodovias federais que cortam Minas Gerais. 
Essas receitas, por certo, já não ocorrerão, o que faz com que o déficit 
projetado para 2003 possa chegar a mais de R$2.000.000.000,00. Tal 
situação, entretanto, não pode ser posta como justificativa para o 
imobilismo da administração que se inicia. Ao contrário, temos o firme 
propósito de buscar soluções efetivas, mesmo que na forma de 
medidas difíceis e que resultarão em sacrifícios para todos os órgãos 
estaduais. Minha equipe já vem trabalhando nesse sentido, desde o 
primeiro dia do Governo, com esforços em todos os componentes das 
finanças públicas: receitas , despesas e dívida, uma vez que a 
dimensão do problema exige soluções complexas e de grande 
alcance. 

Algumas medidas, aliás, já foram tomadas e estão em prática, 
visando a assegurar o cumprimento da meta de resultado primário 
estabelecida na Lei n° 14.371, de 26n/2002. Entre elas, o Decreto no 
43.147, de 3 de janeiro deste ano, que dispõe sobre o controle do 
gasto público nos 1 00 primeiros dias do Governo, impondo restrições 
a diversos tipos de despesas, e o Decreto no 43.161 , de 22 de janeiro, 
que, ao dispor sobre a execução orçamentária e financeira de órgãos 
e entidades do Poder Executivo no primeiro trimestre, levou em conta 
uma redução de 20% nas outras despesas correntes financiadas com 
recursos do Tesouro Estadual. 

Em outra frente de trabalho, minha disposição em dar início, já neste 
primeiro mês do Governo, à reforma institucional e administrativa que 
o Estado requer teve a colaboração direta desta Casa, que, por meio 
da Resolução no 5.21 O, de dezembro de 2002, permitiu a edição da 
Lei Delegada n° 49, de 21 /1/2003, e as demais publicadas ao final do 
mês. 

Expresso, nesta oportunidade, meus agradecimentos à confiança do 
Legislativo nesta administração que se inicia, já que, pela delegação 
de poderes a mim conferida, foram viabilizadas as condições para que 
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o processo de reorganização institucional pudesse ser conduzido 
com a presteza necessária à urgência do assunto. 

As medidas tomadas neste primeiro mês do Governo constituem os 
passos iniciais para o choque de gestão com o qual me comprometi 
desde a campanha eleitoral, com o objetivo de dar ao Estado 
modernidade, agilidade e eficiência, adequando-o aos novos tempos, 
e, ao mesmo tempo, de garantir a transparência aos atos e às ações 
do Governo. 

Pontos importantes da reforma implementada foram a fusão e a 
restruturação das secretarias de Estado, que, além de reduzirem o 
seu número, promoveram uma estrutura mais adequada aos desafios 
de uma moderna administração. Além disso, foram reduzidos os 
cargos comissionados e realizadas alterações que visam à eficácia do 
planejamento e da gestão dos próprios órgãos da administração 
pública e ao controle eficaz das ações e dos gastos efetuados pelos 
agentes públicos. 

Assim, as funções da área meio dos órgãos públicos, planejamento, 
administração e finanças, foram unificadas, possibilitando que as 
ações planejadas fossem efetivamente executadas, à medida que se 
viabilizam os meios para a mais eficiente implementação e 
acompanhamento das polfticas públicas e dos programas 
governamentais. 

Para o controle eficaz das ações e dos gastos efetuados pelos 
agentes públicos, todas as secretarias, fundações e autarquias 
passam a contar com uma auditoria, subordinada tecnicamente não 
aos dirigentes das respectivas instituições, mas à Auditoria Geral do 
Estado, visando propiciar-lhe autonomia para o exercício da função. O 
mesmo modelo foi adotado para as unidades jurídicas, vinculadas 
agora ao Procurador-Geral do Estado. 

Numa próxima etapa, serão criadas também unidades de ouvidorias, 
estabelecendo-se uma rede de proteção ao usuário do serviço público 
em Minas Gerais. 

Outra inovação, na reforma implementada, é a criação da função 
gratificada, em caráter experimental e em substituição a alguns cargos 
comissionados. Destinada exclusivamente aos servidores de carreira, 
tal iniciativa representa avanço importante para a valorização dos 
servidores públicos, uma vez que serão estabelecidos critérios de 



mérito para o provimento dessa função. 
Ressalto que a reestruturação promovida por me1o das leis 

delegadas teve como foco não apenas o equacionamento da finanças 
públicas estaduais, por mais grave e urgente que tal situação se 
apresente, mas, em especial , a adequação da máquina pública 
estadual aos novos desafios do desenvolvimento e ao novo papel do 
Governo. Trata-se de fazer certo e com mais eficiência o que deve ser 
feito, reduzindo-se, assim, seus custos e não apenas fazer o que já 
vem sendo feito, com menos recursos. Desse modo, a reestruturação 
institucional, além de garantir a eficácia e a eficiência do aparato 
estatal, terá, em médio prazo, impactos nas contas públicas e, por 
conseqüência, viabilizará novos recursos para a implementação das 
políticas públicas e investimentos necessários à melhoria da qualidade 
de vida e ao crescimento do Estado. 

Ainda neste primeiro mês de Governo, motivado pela necessidade 
de pôr em prática o "choque de gestão", criei , por meio do Decreto n° 
43.145, de 2 de janeiro, o Colegiado de Gestão Governamental, 
composto por câmaras temáticas- Coordenação Geral, Planejamento, 
Gestão e Finanças, Desenvolvimento Econômico e Infra-Estrutura e 
Desenvolvimento Social e Cidadania -, as quais imprimirão ao Estado 
a imprescindível integração governamental e, portanto, condições 
essenciais para a execução de políticas públicas prioritárias. Com a 
mesma motivação, criei o Programa de Modernização da Gestão, por 
meio do Decreto n° 43.146 da mesma data, visando à implantação de 
ações de modernização nos diversos componentes da administração 
pública. 

Por certo, há muito ainda a ser feito no campo da gestão pública, 
assim como são urgentes e desafiadores os problemas no campo das 
finanças públicas. 

Neste início de um novo século, em um momento em que todos os 
países reacomodam sua economia e suas idéias polít1cas, novos 
desafios terão de ser enfrentados pela sociedade brasileira, e Minas 
Gerais contribuirá com seu trabalho e austeridade. 

Por meio de uma administração eficaz e transparente, comprometo-
me com a promoção do desenvolvimento econômico e social, v1sando 
à melhoria da qualidade de vida em todos os recantos do Estado, 
assegurando o acesso a serv1ços essenciais e de qualidade na 
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educação. na saúde e segurança pública. como funções básicas do 
Estado, e, no acesso ao emprego, condição fundamental para a 
promoção da cidadania. 

Nessa luta, em favor da sociedade mineira e de todos os brasileiros, 
estou certo de que o Legislativo e o Executivo de Minas Gerais 
estarão unidos. 

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.". 
Palavras do Sr. Presidente 

Autoridades que compõem a Mesa. Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados. autoridades civis e militares, imprensa presente, senhoras 
e senhores, ao abrir os trabalhos da 1 a Sessão Legislativa desta 15a 
Legislatura, estou, como todos, consciente do significado deste 
momento. tanto no contexto do País quanto no do Estado de Minas 
Gerais. Este é um tempo especial , de mudanças. de uma esperança 
que retorna, pela fé na dignidade dos governantes e na capacidade de 
escolha do povo, que. com muita honra, representamos nesta Casa. 

Portanto, é com profundo entusiasmo que saúdo os colegas 
parlamentares, companheiros da jornada que tem hoje seu início e 
que, certamente, marcará a biografia política de cada um de nós, 
representantes que somos de uma cidadania plena de confiança e de 
uma democracia que luta pela sua consolidação. 

Em sintonia com este momento ímpar vivido pelo País, as ações 
deste parlamento demonstrarão que em Minas Gerais há uma classe 
política e parlamentar zelosa dos interesses de um Estado que é parte 
ativa da Federação. 

Teremos a oportunidade de conviver com um Governador que 
detém uma rara experiência parlamentar, pois sua experiência na 
Presidência da Câmara dos Deputados soube transformar o Plenário 
daquela Casa num espaço privilegiado de debate das grandes 
questões nacionais. O espírito de independência e autonomia do 
Poder Legislativo é o exemplo que ficou da dinâmica e corajosa 
atuação do então Deputado Aécio Neves, hoje, pela maciça vontade 
popular, o Chefe de nosso Executivo. 

E essa independência que faz de cada um de nós, Deputados 
Estaduais, os intérpretes e, antes de tudo, os interlocutores de uma 
sociedade cujos anseios e opções têm de ser soberanamente 
respeitados. Legislar tem-se tornado uma função cada vez mais 
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partilhada com a fiscalização dos recursos públicos e a formulação 
das políticas do Estado. Assim, a Assembléia deve marcar firmemente 
sua presença na definição de planos e políticas do governo, como 
parceira privilegiada da sociedade, sem se descuidar do 
acompanhamento e do controle das ações do Estado e da execução 
orçamentária. 

Estar presentes nos debates nacionais, numa época de reformas e 
de crise financeira e fiscal , é o grande desafio ao qual não podemos 
nos furtar. Por essa razão, venho, desde minha eleição para a 
Presidência desta Casa, afirmando o nosso pacto com a austeridade e 
o senso da responsabilidade pública. 

Mas para enfrentar esta grave crise que atinge hoje o nosso País e o 
nosso Estado, em especial , e atender aos mais legítimos reclamos da 
sociedade mineira, a Mesa da Assembléia reitera, em seu programa 
de ação, o compromisso com a austeridade, a transparência, a 
participação e a ética. 

Cada uma dessas quatro palavras expressa um compromisso deste 
parlamento com o povo que representa. E esses compromissos, 
posso-lhes garantir, em nome da Mesa desta Casa, serão honrados 
dia a dia e pautarão cada uma das nossas ações. 

E saibam todos que estas não são palavras vãs. As medidas já 
adotadas por esta Mesa comprovam nossa disposição de lutar pelos 
nossos objetivos. 

Um novo estilo de gestão, pautado pelo rigor e pela necessidade 
imperiosa de colaborar para o reequilíbrio financeiro e orçamentário 
do nosso Estado, será implantado nesta Casa. 

Para garantir maior transparência administrativa, passaremos a 
adotar na Casa o chamado pregão eletrônico. Será feita, no dia 24 
deste mês, a implantação do SIAFI Assembléia, que permitirá a 
disponibilização de informações sobre a execução orçamentária, 
financeira e contábil da Casa, no endereço eletrônico almg.gov.br. 
Dados essenciais sobre o Poder Legislativo e a atividade político-
parlamentar serão divulgados por via da Internet. 

Cientes de que austeridade e transparência apenas não bastam, 
pretendemos abrir espaço cada vez maior para a participação popular 
no processo legislativo. Estamos certos de que não se pode prescindir 
da presença dos mineiros nos debates sobre as questões 
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fundamentais para o nosso Estado, seja em audiências públicas, 
seja no trabalho da comissão de legislação participativa, que, em 
breve, deverá ser criada, ou nas inúmeras discussões promovidas 
pela Assembléia. 

Esse nosso compromisso com a sociedade decorre, é claro, das 
urnas: representamos aqui as aspirações das mais diversas camadas 
da população mineira e é com aqueles que nos elegeram que selamos 
o nosso maior compromisso. 

Outra palavra de ordem neste parlamento é ética, pois não há como 
assegurar austeridade, transparência e participação sem respeito aos 
princípios éticos. Nesse aspecto, o papel da Comissão de Ética e da 
Ouvidoria Parlamentar, criadas no final da legislatura anterior, será 
decisivo. 

Somos, e temos plena consciência disso, um Poder que se reafirma, 
e essa reafirmação só se fará com austeridade, com transparência, 
com um trabalho ético e aberto à participação popular. 

Para alcançar nossas metas, a colaboração interna é essencial. Por 
isso conto com o trabalho competente, dedicado e responsável dos 
servidores desta Casa, para que nossas rotinas se afinem e se 
aperfeiçoem ainda mais. 

A tarefa que nos aguarda, estou certo, é árdua, e difíceis serão os 
novos tempos, o que irá requerer coragem, firmeza e vontade de fazer 
de cada um de nós, parlamentares. O trabalho deste Plenário, das 
comissões, e a participação efetiva da sociedade no processo 
legislativo haverão de refletir nosso abnegado compromisso com o 
aprimoramento das causas da democracia e da liberdade. 

Este parlamento, nesta hora grave para o nosso País, não poupará 
esforços para a reconstrução de Minas e demonstrará sua firme 
disposição de contribuir para a aprovação das leis necessárias ao 
fortalecimento do nosso Estado. Já comprovamos nossa 
determinação, ao conceder delegação de poderes ao Governador 
Aécio Neves para realizar as reformas indispensáveis ao 
aperfeiçoamento da administração estadual. Este Plenário será ainda 
palco de amplas discussões sobre as reformas tributária e 
previdenciária, que se revelam tão necessárias ao desenvolvimento 
do Brasil e de Minas, e lutará com vigor na proteção dos interesses da 
sociedade mineira. 
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Unindo-nos ao Governador do Estado, defenderemos mudanças 

na legislação que trata da cobrança de "royalties" sobre a produção de 
energia elétrica e minerais e trabalharemos para que as grandes 
reivindicações do povo mineiro sejam atendidas. 

Conclamo, pois, cada um dos parlamentares desta Casa a oferecer 
sua melhor contribuição para o êxito dessa dura caminhada rumo à 
construção de uma Minas mais forte , mais untda e mais rica. Sejamos 
todos conduzidos pelo ânimo, pelo bom-senso e pela fraternidade. 
Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente -A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da reunião, encerra os trabalhos, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 18. às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição do dia anterior.). Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2003 

ATA 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/2/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata- Correspondência: Mensagens n°S 1 I 2, 3, 4 , 5, 6. 7, 
8, 9 , 10, 11 I 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 I 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35 e 36/2003 (encaminham os vetos às 
Proposições de Lei Complementar n°S 71 I 72, 73 e 7 4 e às 
Proposições de Lei n°S 15.430, 15.452, 15.461 I 15.465, 15.466, 
15.470, 15.471 , 15.472, 15.475, 15.476 15.477, 15.479, 15.484, 
15.486, 15.487, 15.488, 15.489, 15.491 ' 15.492, 15.493, 15.494, 
15.495, 15.499, 15.500, 15.508, 15.520, a solicitação de devolução da 
mensagem que encaminhou o veto à Proposição de Lei n° 15.426, e 
os vetos às Proposições de Lei n°s 15.469, 15.498, 15.501, 15.513 e 
15.521, respectivamente) , do Governador do Estado - 28 Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de 
Emenda à Constituição nos 1 a 8/2003 - Projetos de Lei nos 1 a 
18/2003 - Requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Durval 
Ângelo e Maria Olívia, Jô Moraes, Marília Campos e André Quintão, 
André Quintão e Marília Campos, Ricardo Duarte, Dalmo Ribeiro Silva 
(3), Adelmo Carneiro Leão (2}, Rogério Correia, Agostinho Patrús e 
outros, Weliton Prado (11 ), Ricardo Duarte (5), Marília Campos (4) e 
Djalma Diniz (4) - Proposições Não Recebidas: Projetos de lei dos 
Deputados Sidinho do Ferrotaco (2}, Pastor George, Miguel Martini 
(2}, Lúcia Pacífico (2), Leonardo Quintão (3), Leonardo Moreira (7), 
lvair Nogueira (2), Gil Pereira (2) , Doutor Viana e Alencar da Silveira 
Júnior (17}; requerimentos dos Deputados Alberto Bejani , Paulo Piau, 
Antônio Carlos Andrada, Bilac Pinto (4), Carlos Pimenta (4), Dalmo 
Ribeiro Silva (3), Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Jayro Lessa (2}, José 
Milton (3), Laudelino Augusto, Pastor George, Fábio Avelar, Ricardo 
Duarte (4), Doutor Viana, Marília Campos e Weliton Prado (2) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, 
Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Navarro Vieira (2) - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Célio Moreira, 
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José Milton e Leonardo Quintão - 28 Parte (Ordem do Dia) : 18 Fase: 
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Djalma Diniz (4), 
Marília Campos (4), Ricardo Duarte (5) e Weliton Prado (11 ); 
deferimento - 28 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão 
e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.327; discurso da Deputada Maria Tereza 
Lara; questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão 
- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dims Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 14h09min, 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 antenor. 

1 a Parte 



1a Fase (Expediente) 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior. que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM No 1/2003* 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, no uso da atribuição que me 

confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso 11 , 
da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 71 , que assegura benefícios aos servidores que 
menciona, nos seguintes termos: 

A Proposição de Lei Complementar n° 71 . organiza a Defensoria 
Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira 
de Defensor Público e dá outras providências, teve apresentação de 
substitutivo, na Comissão de Administração Pública da Assembléia 
Legislativa, contendo dispositivos que reformularam parcialmente a 
proposta de iniciativa do Governador do Estado, os quais vejo-me no 
dever de opor veto, por razões de ordem constitucional. 

Incisos XVI-b, XXIX, XLII , do artigo go 
"Art. 9°- ......................... .. ............ .......... ...... . 
XVI - .... .. ....... .......... .... .. ........ .... ....... ..... ... .... . 
b) ocupar cargo de confiança em órgão da Administração Superior, 

até o máximo de três; 
XXIX - decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal 

ativo e inat1vo dos membros da Defensoria Pública e dos serviços 
auxiliares, bem como praticar atos a eles referentes; 

XLII - decidir sobre matéria funcional e administrativa dos membros 
da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares, ativos e inativos. 

" 
Artigo 103 
"Art. 103 - O disposto neste Capítulo aplica-se, no que couber, aos 

servidores da Defensoria Pública." 
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Razões do veto 

Assim é que, de plano, excluo da sanção os dispositivos seguintes, 
por encerrarem atos que são do Secretário de Estado, em cuja 
estrutura orgânica está inserida a Defensoria Pública, ou do 
Governador do Estado, ou por serem incompatíveis: incisos XVI-b, 
XXIX e XLII , todos do artigo 9°, e artigo 1 03. 

A medida é necessária ainda em razão de fato superveniente, qual 
seja a Reforma Administrativa iniciada no meu Governo, com a edição 
da Lei Delegada n° 49, de 2 de janeiro corrente, quando trata, em seu 
artigo r. inciso IV, da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Dessa forma, oponho veto parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 71 , para excluir da sanção os dispositivos citados, 
devolvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa." 

Belo Horizonte , 16 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto onginal. 

"MENSAGEM N° 2/2003" 
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a 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 , por motivos de ordem 
constitucional, à Proposição de Lei Complementar no 72, que 
"acrescenta parágrafos ao artigo 108 da Lei no 869, de 5 de julho de 
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado". 

Com efeito, de acordo com o artigo 66, inciso 111 , alínea "c" e o 
parágrafo único do artigo 27 da Constituição do Estado, compete 
privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de projetos de lei 
relativos a servidor público e seu regime jurídico e que impliquem a 
concessão de vantagens com conseqüente aumento da despesa 
pública. não sendo admitida iniciativa concorrente. 

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
em pronunciamento sobre a matéria, sugeriu que a espécie seja 
considerada nos estudos de elaboração do novo Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, consoante o 
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Decreto n° 42.544, de 29 de abril de 2002, que constituiu comissão 
para esse fim, e a Secretaria de Estado da Fazenda, por seu turno, 
conclui a sua manifestação ressaltando que proposta dessa natureza 
deve ser precedida de avaliação da viabilidade econômico-financeira 
para adequação atuarial, bem como da competente previsão 
orçamentária. 

Assim , oponho veto total à Proposição de Lei Complementar no 72, 
devolvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais". 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 3/2003* 
Belo Honzonte, 22 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, no uso da atribuição que me 

confere o artigo 90, 111 , combinado com o artigo 70, 11 , da Constituição 
do Estado de Minas Gerais, opus veto parcial , por contrariedade ao 
interesse público, à Proposição de Lei Complementar no 73, que "cria 
o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor- FEPDC- e o 
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e dá outras providências". 

É que a Secretaria de Estado de Fazenda, ouvida sobre a 
proposição em tela, opinou no sentido de que fossem vetados os 
dispositivos que se seguem, com o que aquiesci: 

Incisos 11 I e VIl I do art. 3° 
"Art. 3°- ........... ... ........... .. ........ .................. . 
111 - valores oriundos de termos de ajustamento de conduta firmados 

no âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do 
Estado de Minas Gerais; 

VIII - produtos de incentivos fiscais instituídos em favor da proteção 
e da defesa do consumidor;". 

Razões do Veto 
Considerando que "valores oriundos de termos de ajustamento de 

conduta" podem ser obtidos tanto de instituições privadas como de 
órgãos e entidades públicas, não se justifica o que se pretende com o 
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inciso 111 do art. 3° da proposição, ou seja, que os valores oriundos 
de termos de ajustamento de conduta constituam recursos do FEPDC, 
principalmente porque, se tais valores vierem do setor público, 
ocorreria, apenas, um remanejamento deles. Sem dúvida, a matéria 
merece ser melhor estudada, não sendo conveniente, antes disso, a 
sua normatização. 

Quanto ao inciso VIII, deve ser dito que tal disposição contraria a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, porquanto "não poderá ocorrer renúncia 
de receita mediante a concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária, sem que haja medidas de 
compensação (art. 14)". 

Parágrafo único do art. 3° 
"Art. 3° - ............ ........... .. .. ...... ...... ... .. . . 
Parágrafo único - As disponibilidades financeiras apuradas em 

balanço anual serão transferidas para o exercício seguinte". 
Razões do Veto 

Tal dispositivo não se encontra admissível em face do que dispõe o 
art. 6° da LC no 27, "in verbis": 

"Art. 6° - As eventuais disponibilidades de caixa em poder do agente 
financeiro serão aplicadas em papéis da dívida pública estadual ou em 
títulos de instituições financeiras oficiais do Estado". 

Assim , é conveniente que seja mantida a regra existente, em 
obediência a princípios de finanças e contabilidade públicas. 

Parágrafo único do art. 9° 
"Art. 9° - ... .. .. ............ .. ... .................. ...... . 
Parágrafo único - O agente financeiro do FUNEMP não fará jus a 

nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados". 
Razões do Veto 

De antemão, correto é afirmar que a Proposição de Lei 
Complementar n° 74 deverá estar em conformidade com as 
disposições da Lei Complementar no 27, de 18/1/93, que dispõe sobre 
a instituição, a gestao e a extinção de Fundo. e com o acréscimo feito 
em seus dispositivos através da Lei Complementar n° 36, de 18/1/95. 

Entretanto, tal disposição conflita com o que estabelece o art. 3°, 
inciso V. da referida lei complementar, "in verbis": 

"Art. 3° - A lei de criação do fundo deverá estabelecer: 
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V - a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados 

pelo agente financeiro;". 
Ademais, levei na devida conta o fato de o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG - que por força do 
disposto no "caput" do art. 6° da proposição é o agente financeiro do 
FUNEMP, ser uma sociedade anônima- com fins lucrativos, portanto-
, não se JUStificando, assim, a pretensão de que aquela entidade seja 
compelida a prestar serviços sem receber, para tanto, a devida 
remuneração. 

Estas, Sr. Presidente, são as razões que me levaram a vetar o 
dispositivo acima mencionado, da Proposição de Lei Complementar n° 
7 4, que submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa 
Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais:· 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 4/2003* 
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, no uso da atribuição que me 

confere o artigo 90, 111 , combinado com o artigo 70, 11, da Constituição 
do Estado de Minas Gerais, opus veto parcial, por contrariedade ao 
interesse público, à Proposição de Lei Complementar n° 7 4, que "Cria 
o Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais -
FUNEMP." 

É que a Secretaria de Estado de Fazenda, ouvida sobre a 
proposição em tela, opinou no sentido de que fosse vetado o 
dispositivo que segue, com o que aquiesci: 

Parágrafo único do art. 6° 
"Art. 6° - ..... ......... .... ......... ................... ............ . 

Parágrafo único - O agente financeiro do FUNEMP não fará jus a 
nenhum t1po de remuneração pelos serviços prestados." 

Razões do Veto 
"De antemão, correto afirmar que a Proposição de Lei 

Complementar no 74 deverá estar em conformidade com as 
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disposições da Lei Complementar n° 27, de 18/01/93. que dispõe 
sobre a Instituição, a gestão e a extinção de Fundo, e o acréscimo 
feito em seus dispositivos, através da Lei Complementar no 36, de 
18/01 /95." 

"Entretanto, tal disposição conflita com o que estabelece o art. 3°, 
inciso V", da referida lei complementar, "in verbis": 

Art. 3° - A lei de criação do fundo deverá estabelecer: 

V - a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados pelo 
agente financeiro; 

Ademais, levei na devida conta o fato de o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, que, por força do 
disposto no '·caput'' do art. 6° da proposição, é o agente financeiro do 
FUNEMP, ser uma sociedade anônima- com fins lucrativos, portanto-
. não se JUStificando, assim, a pretensão de que aquela entidade seja 
compelida a prestar serviços sem receber, para tanto, a devida 
remuneração. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o 
dispositivo acima mencionado, da Proposição de Lei Complementar n° 
74, que submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa 
Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 5/2003' 
Belo Horizonte, 1 O de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, 

no uso de atribuição que me confere o art1go 90, inciso VIII , 
combinado com o artigo 70, inciso 11 , da Constituição do Estado, opus 
veto total à Proposição de Lei no 15.430, que "torna obrigatória a 
adoção de medidas de segurança contra o furto e a troca de recém-
nascidos em maternidades públicas estaduais e dá outras 
providências". 



-n 
Para apreciação dessa egreg1a 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. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
Por motivos de interesse público, vejo-me compelido a opor veto 

total à Proposição de Lei n° 15.430, que "torna obrigatória a adoção 
de medidas de segurança contra o furto e a troca de recém-nascidos 
em maternidades públicas estaduais e dá outras providências". 

É que a Secretaria de Estado de Saúde, ao ser consultada sobre a 
conven1encia de a supramencionada proposição de lei ser 
transformada em lei, manifestou-se contrariamente à sanção, por 
entender "que o projeto prevê tecnologia sofisticada e de alto custo, e 
as medidas em vigor atuais através de identificação por digitais, 
pulseiras no recém-nascido e outros meios são, em sua grande 
maioria, efetivas na prevenção de furtos de recém-nascidos"; que são 
grandes "as dificuldades financeiras para custo do projeto e as 
medidas de segurança a serem instaladas em maternidades inseridas 
em hospitais de grande porte e às vezes com mais de três portas de 
acesso", e finalmente "que existem outras prioridades em questão, tais 
como: maior oferta de leitos nas maternidades públicas, melhoria no 
equipamento para atenção adequada às mães e aos recém-nascidos, 
contratos de mais profissionais para a área assistência". 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 6/2003* 
Belo Horizonte , 20 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, no uso da 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° 
15.452, que assegura benefícios aos servidores que menciona. 

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se 
manifestou quanto à proposição vetada: ''Trata-se, como mencionado, 
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de matéria de alta relevância social, a do amparo a pessoas que, ao 
longo do tempo, privadas que foram do convívio social pela 
hanseníase, prestam serviços nos sanatórios públicos, suprindo a 
ausência de servidores. 

Não obstante, a questão, estando na órbita do Estado, não pode 
passar à margem do direito. E, nesse sentido, tendo em vista a 
declaração de inconstitucionalidade do art . 33 do ADCT da 
Constituição Mineira pelo STF, que considerava tais bolsistas 
empregados públicos, é correto o entendimento exposto em parecer 
da Procuradoria-Geral do Estado. Nesse sentido, será inconstitucional 
lei que, desconsiderando a c1tada manifestação da Suprema Corte, 
equipare os mencionados agentes a servidores efetivos do Estado. A 
questão deve ser tratada sob o pálio da assistência social , como 
corretamente fez o projeto original , e não da previdência social, 
notadamente a previdência própria, de tratamento constitucional 
restrito, como pretende a Proposição de Lei n° 15.452. 

Seria, a despeito de antijuríd1ca, socialmente temerária a sanção da 
mencionada proposição, já que não privaria a situação dos bolsistas 
da insegurança jurídica, estando, ao menos em tese, à mercê de 
declaração de inconstitucionalidade. 

Conclui-se, por fim, que a Proposição de Lei no 15.452 deve ser 
vetada integralmente, por inconstitucionalidade, devendo, de outra 
parte, ser retomado projeto de lei que, observando o direito, possa 
garantir segurança e dignidade aos bolsistas de atividades especiais 
da FHEMIG, providência de inquestionável interesse público". 

De fato destaca-se que a proposição em exame resulta de 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia 
Legislativa ao Projeto de Lei no 2.439/02, de iniciativa do Governador 
do Estado, que originalmente tratava de concessão de pensão mensal 
vitalícia aos bolsistas de atividades especiais da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais- FHEMIG. 

A proposta assim formulada e encaminhada à egrégia Assembléia 
Legislativa, pelo meu antecessor, teve como suporte o Parecer no 
12.771, aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado, que concluiu 
pela única forma viabilizada, atenta especialmente, ao entendimento 
do Supremo Tribunal Federal , na ADIN-89-6, segundo o qual esses 
bolsistas não são empregados da FHEMIG, conforme está esclarecido 



na Mensagem n° 238, de 1° de novembro de 2002, que 
acompanhou o referido Projeto de Lei no 2.439/02. O entendimento, 
portanto, é que esse pessoal, não sendo considerado servidor, titular 
de cargo, ficou fora do alcance da vigente Lei Complementar n° 64, de 
25 de março de 2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e 
Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas 
Gerais. 

Acresce sublinhar, na oportunidade, que a Proposição de Lei n° 
15.452, ao dispor sobre a matéria reservada ao âmbito normativo de 
lei complementar, nos termos do § 15 do artigo 40 da Constituição da 
República, incorre também no vício da inconstitucionalidade. 

Com essas razões oponho veto total à Proposição de Lei n° 15.452, 
que devolvo ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa, 
destacando, no entanto, que estou brevemente remetendo projeto de 
lei sobre o assunto com vista a dar o melhor encaminhamento a esta 
questão. 

Belo Horizonte , 20 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
*- Publicado de acordo com o texto original . 

"MENSAGEM N° 7/2003* 
Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2003. 
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 15.461 , que Institui o Programa 
Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 

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. 

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

A Proposição de Lei n° 15.461 em exame resulta de projeto de lei de 
iniciativa parlamentar, tendo por objetivo Instituir o Programa Estadual 
de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 
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O projeto de lei prevê a redução de alíquota do ICMS para 14% 

(quatorze porcento) nas operações realizadas, no Estado, por 
agências beneficiadas pelo Programa. O projeto de lei ainda 
estabelece desconto de 25% (vinte e cinco porcento) para a quitação 
de débitos inscritos em dívida de responsabilidade dessas empresas. 

Consultada sobre a matéria, a Secretaria de Estado da Fazenda 
assim se manifestou: 

" .... os dispositivos citados nos artigos 3° e 4° da proposta original e 
os artigos 2° e 3° do Substitutivo no 1 ferem frontalmente o disposto na 
Lei Complementar n° 1 01, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

A referida lei estabelece em seu art. 14 que a concessão de 
benefício de natureza tributária, que tenha como resultado a 
diminuição da receita pública, deverá ter em contrapartida aumento de 
receita proveniente de elevação de outras alíquotas, ampliação de 
bases de cálculo, aumento ou criação de tributos para a sua 
compensação, o que não foi objetivamente previsto. Mesmo assim, se 
fosse viável, o ato implicador de renúncia só entraria em vigor quando 
estivesse assegurada a compensação pelo aumento da receita". 

Diante do exposto, em resguardo do interesse público e da 
preservação do sistema instituído pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal , oponho veto total à Proposição de Lei n° 15.461, que devolvo à 
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1 O de janeiro de 2003. 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 8/2003* 
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
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° 15.465, que "autoriza o Poder 
executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Sete Lagoas, com sede nesse Município, 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. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
Como me permite o inciso li do artigo 70 da Constituição do Estado 

de Minas Gerais, oponho veto total à Proposição de Lei n° 15.465, que 
considero contrária ao interesse público. 

Tal proposição, que teve origem em Projeto de Lei de iniciativa 
parlamentar, "autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sete Lagoas, com sede 
nesse Município, o imóvel que especifica". 

Instada a analisar o mérito da supramencionada proposição, a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
manifestou-se contrariamente à sua transformação em lei , por 
entender que o Estado não deve fazer "doações de imóveis para 
entidades de Direito Privado", uma vez que os imóveis doados, "ao 
saírem do domínio público perdem a imprescritibilidade que lhes é 
garantida pela CF/88 nos artigos 183 e 191 ", passando "a responder 
pelo passivo das entidades que na maioria das vezes são deficitárias 
em razão da gratuidade do relevante trabalho que prestam e sujeitas a 
execuções e mesmo à prescrição aquisitiva em favor de terceiros" que 
eventualmente invadam os imóveis. Ressaltou, ainda, a Secretaria, 
que instituições privadas como as APAE quase sempre "mantêm em 
seus quadros empregados regidos pela CLT, sendo possível o 
pagamento de seus créditos trabalhistas com a penhora e leilão do 
imóvel em decorrência de ação trabalhista, caso a empregadora não 
possua recursos para honrar os seus débitos". Concluindo, disse a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração que 
considerava "inconveniente a doação do imóvel objeto do Projeto de 
Lei supra citado" ainda mais que é perfeitamente possível , pelo menos 
em tese, o Estado assegurar "a utilização do imóvel pela APAE" de 
Sete Lagoas por meio de um contrato de concessão de direito real de 
uso. 

Entendendo correta e pert1nente a manifestação da Secretaria de 
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Estado de Recursos Humanos e Administração, oponho veto total à 
Proposição de Lei n° 15.465, por motivos de interesse público, e a 
devolvo à Egrégia Assembléia Legislativa, para novo exame. 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 9/2003* 
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 1nciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse 
público, a Proposição de Lei n° 15.466, que "Cria o Programa Estadual 
de Incentivo à Produção de Leite- PRÓ-LEITE". 

A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e a 
Secretaria de Estado da Fazenda, ouvidas sobre o mérito da supra 
mencionada proposição de lei, manifestaram-se no sentido de que 
fossem vetados os dispositivos que seguem, pelas razões aqui 
expostas: 

Inciso I do art. 5° 
"Art. 5° - ......................... ... ................... .. . 
I - recursos provenientes da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - gerado pelas cooperativas quando da 
aquisição do leite de seu cooperativado; 

" 
Razões do Veto 

"O inciso IV do artigo 161 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais veda a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou 
despesas, ressalvadas as hipóteses elencadas naquela norma", entre 
as quais, à evidência, não se encontra a ora vetada, que pretende, 
exatamente, vincular ao PRÓ-LEITE recursos provenientes da 
arrecadação do ICMS", pelo que o veto por insconstituc1onalidade. 

Parágrafo único do art. 5° 
'·Art. 5°- ......... .. ............ ... ..................... . 



Parágrafo único - Os recursos a que se refere o inciso I serão 
oferecidos por meio de linha especial de crédito do Fundo de Fomento 
e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei no 11 .396, de 6 de janeiro de 1994, 
observado o disposto em seu art. 4°." 

Razões do Veto 
Com o veto ao inciso I do artigo 5°, este dispositivo, à evidência, 

restou prejudicado. 
Art. 6 o 

"Art. 6° - O produtor de leite cooperativado poderá beneficiar-se de 
financiamento com recursos oriundos da arrecadação do ICMS gerado 
pela cooperativa quando da aquisição do seu produto, respeitadas as 
seguintes condições: 

I - aplicação dos recursos no processo de produção; 
li - cumprimento do disposto no decreto regulamentador desta lei. 
Parágrafo único - Na concessão do financiamento, serão atendidos 

prioritariamente os produtores cooperativados: 
I - que se adequarem às normas do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - ou de programa 
similar de apoio à economia familiar; 

li- cuja produção esteja abaixo da média nacional." 
Razões do Veto 

O veto ao inciso I do art. 4° torna sem sentido este artigo, pois os 
recursos oriundos da arrecadação do ICMS gerado pela cooperativa 
quando da aquisição do leite do produtor cooperativado não podem 
constituir recursos financeiros do PRÓ-LEITE. 

Art. 7° 
·'Art. 7° - O BDMG adotará uma linha especial de crédito e 

estabelecerá as normas gerais para o financiamento de que trata esta 
lei , respeitados os seguintes critérios: 

I - em financiamento de custeio, será de um ano o prazo de carência 
e de um ano o prazo para a amortização do financiamento ; 

11 - em financiamento de investimento, o prazo de carência será de 
um ano, e o prazo para amortização, cujo limite máximo será 
aprovado em assembléia das cooperativas, será estabelecido no 
projeto técnico. 

§ 1 o - Não incidirão taxa de juros nem correção monetária sobre o 
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financiamento a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 2° - A taxa de administração será calculada mediante projeto 
técnico analisado e aprovado pelo BDMG ou pela cooperativa de 
crédito rural , nos casos específicos." 

Razões do Veto 
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, 

"como instituição financeira , além de ter que cumprir acordos 
internacionais que regulamentam o setor bancário, também está 
sujeito aos normativos do BACEN, que impedem a concessão de 
créditos deste tipo'', ou seja, "com carência de um ano e prazo de 
pagamento de um ano, sem cobrança de juros e de correção 
monetária". 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os 
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa 
Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais". 
- À Comissão Especial. 
.. - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 1 0/2003" 
Belo Horizonte , 16 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente, por considerá-la contrária ao interesse público, a 
Proposição de Lei no 15.470, que "Acrescenta parágrafo ao art. 1 o da 
Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998, que dispõe sobre a concessão 
de benefícios de assistência social no Estado e dá outras 
providências". 

Sobre a Proposição de Lei o ra vetada, assim se manifestou a 
Secretaria de Estado da Fazenda: 

"Para melhor elucidação da matéria, inicialmente vale transcrever 
parte da fundamentação do Parecer do 1° Turno da lavra da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALEMG: 

'O projeto de lei sob comento visa a introduzir alteração da lei que 
trata da concessão de benefícios de assitência soc1al, para corng1r 
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uma imprecisão nela contida, que tem prejudicado sobremaneira as 
atividades das entidades esportivas que recebem repasse de recursos 
provenientes da Secretaria de Estado de Esportes. Como já foi 
devidamente esclarecido pelas Comissões que nos precederam, 
essas entidades têm de submeter seus projetos ao exame dos 
conselhos municipais de assistência social, pois, nos termos da lei 
que se pretende alterar, essa é uma condição para recebimento de 
verbas por entidade. inclusive aquelas que se dedicam ao fomento de 
atividades esportivas. Uma vez que a modificação na lei apenas 
introduz uma alteração em uma das fases do processo pelo qual as 
entidades pleiteiam recursos públicos para o prosseguimento de seus 
trabalhos, resta claro que o projeto em nada altera os valores 
destinados ao esporte. pois não cria nova despesa' (grifamos). 

Ora. apesar de aquela Comissão não encontrar "empecilho" à 
aprovação do projeto e o Ministério do Esporte e Turismo através de 
vários programas destinar recursos ao Estado "para fomento do 
desporto" (art. 217 da Constituição Federal) , s.m.j. ponderamos ser da 
máxima importância que os recursos destinados às entidades 
esportivas sem fins lucrativos se submetam ao crivo do conselho 
Municipal de Assistência Social , consoante estatui o art. 6° da Lei n° 
12.925, in verbis: 

'Art. 6° Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, sem 
prejuízo de outras atribuições: 

I- .......... .. .... ............ .. .. ....... .. ................ ; 
11 - ............. ......................... ................. ; 
111 - ............... ... .. ................ ........ .. ....... ; 
IV - avaliar a aplicação dos recursos financeiros concedidos ou 

repassados às entidades e organizações de assistência social; 
V - recomendar ao conselho Estadual de Assistência Social. com 

base na fiscalização e, se for o caso. em auditoria, a denúncia dos 
convênios. se a organização ou entidade beneficiária não comprovar a 
correta aplicação dos recursos de assistência social , sem prejuízo da 
responsabilidade do ressarcimento que couber.' (grifamos). 

Assim sendo, no que tange à alteração contida na Proposição de Lei 
no 15.470, caso aprovada, s.m.j. asseveramos aqui que, com toda a 
certeza. ocorrerá a inexistência de normas e entidades reguladoras do 
repasse de recursos a entidades esportivas, pois a Proposição 
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retrocitada por si só exclui , indevidamente, uma das atnbuições 
legais, quiçá uma das mais Importantes do Conselho Municipal de 
Assistência Social, ( ... ). 

Importante também asseverar aqui que o incentivador do projeto de 
assistência social é aquele que disponibiliza recursos para sua 
realização, previsto na parceria entre a sociedade civil e o Estado. 

Ora. dessa forma os Conselho Municipais, avaliando as 
necessidades de cada comunidade carente, assumem o ônus do 
incentivo isoladamente, restando aos mesmos regular e fiscalizar as 
atividades oriundas dos convênios celebrados para transferência aos 
entes esportivos das comunidades locais. 

Em face do exposto, sugerimos ( .... ) vetar ( .... ) a Proposição de Lei 
no 15.470, já que a mesma contraria sua própria essência , ou seja, 
estimular a participação da sociedade junto às comunidades em 
parceria com o Estado, nos projetos que versam sobre a concessão 
de benefícios de assistência social." 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os 
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros dessa 
Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 11 /2003* 
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais. dec1di vetar 
integralmente, por considerá-la contrária ao interesse público, a 
Proposição de Lei n° 15.471 , que "cria cargos na estrutura orgânica 
das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências", à qual oponho veto total , 
por razões de ordem constitucional e de interesse público, fundado no 
inciso l i do artigo 70 da Constituição do Estado. 

A Secretaria de Estado da Fazenda, solicitada a se manifestar sobre 
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a proposta, ressalta que a criação de cargos nela inscrita resulta em 
aumento da despesa pública com gastos de pessoal, não atendendo 
ao disposto no artigo 169 da Constituição da República, que exige que 
matéria dessa natureza seja precedida de estudos da viabilidade 
econômico-financeira para a adequação atuarial, bem como da prévia 
dotação orçamentária destinada especificamente para atender às 
despesas decorrentes de sua execução. 

Advertiu a Secretaria de Estado da Fazenda que "a geração de 
despesa pública ou assunção de obrigação que não atendam ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da LRF, pela regra do art. 15, serão 
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 
público". 

"Para que um ato normativo", salientou aquela Pasta, "crie ou 
aumente despesas de pessoal, este deverá ter amparo da norma (art. 
15 da LRF) , sob pena de ser considerado não autorizado e, por 
conseguinte, nulo", sendo que "as condições estabelecidas nos arts. 
16 e 17 da LRF deverão ser atendidas antes da edição do ato 
normativo, posto que são condições inerentes à sua aprovação". 

Na seqüência do seu parecer, a Secretaria de Estado da Fazenda 
afirma que a Proposição de Lei no 15.471, mesmo dispondo, em seu 
artigo 4°, que "o provimento dos cargos fica condicionado ao 
cumprimentos dos limites e das condições para criação ou aumento 
de despesas estabelecidas na Lei Complementar Federal no 101 , de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), não atende às 
exigências contidas nos seguintes dispositivos da LRF, assim 
resumidas: 

não contém a estimativa de impacto orçamentário-financeiro do 
exercício que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes (inc. I do 
art.16); 

não demonstra a origem dos recursos para o custeio da despesa (§ 
1 o do art. 17, segunda parte); 

não se encontra acompanhada da comprovação de que a despesa 
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no Anexo de Metas Fiscais, vindo a demonstrar que os 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serão compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesa (§ 2° do art. 17); 
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não se encontra comprovado o disposto no § 2° do art. 17, 

devendo o Poder Judiciário (proponente do Projeto) apresentar as 
premissas e a metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo de 
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e da LDO (§ 4° do art. 17); 

não se encontra comprovado o cumprimento da regra relacionada 
ao limite transitório fixado aos Poderes e órgãos públicos (art. 71 )" . 

Assim, diante da manifestação contrária da Secretaria de Estado da 
Fazenda, à qual dou a minha adesão, oponho veto total à Proposição 
de Lei n° 15.471, que devolvo ao reexame dessa egrégia Assembléia 
Legislativa. 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais". 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 1212003• 
Belo Horizonte, 31 de dezembro 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 parcial à Proposição de Lei n° 15.472, que altera a Lei no 6.763, 
de 26 de dezembro de 1976, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-
lhe, em anexo, as razões 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 15.472, que altera a Lei no 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais, vejo-me no dever de opor-lhe 
veto parcial , fundado nas razões que seguem expostas. 

Assim é que deixo de sancionar: 
1 - a alínea "c" do inciso I do § 23 do artigo 12 da Lei na 6.763, de 
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1975, com a redação dada pelo artigo 1 o da proposição, tendo em 
vista que no dispositivo proposto pelo Poder Executivo foram incluídos 
os códigos 7213.99.1 O e 7213.9990, instituindo benefício fiscal sem a 
análise da repercussão financeira da medida (Lei de 
Responsabilidade Fiscal, art. 14). 

De igual modo e pelos mesmos motivos, deixo de acolher as almeas 
"f" e "g" do inciso 111 do§ 23 do artigo 12 da Lei n° 6.763, de 1975, com 
a redação dada pelo artigo 1° da proposição, bem como os incisos XV 
e XVI acrescidos ao § 23 do artigo 12 da Lei n° 6.763, de 1975, com a 
redação introduzida pelo artigo 1 o da proposição; 

2- os incisos XV, XVI, XVII e XVIII , acrescidos ao§ 24 do artigo 12 
da Lei n° 6.763, de 1975, pelo artigo 1° da proposição, por não 
atenderem ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal ; 

3 - o § 25 do artigo 12 da Lei no 6. 763, de 1975, com a redação dada 
pelo artigo 1 o da proposição, uma vez que a matéria que se pretende 
disciplinar não é de sentido claro. De fato, o texto gera dúvida, não se 
sabendo ao certo se se trata de uma condição ou um limite imposto à 
faculdade prevista no § 24 ou se se trata de preceito de exceção ao 
exercício facultativo do que se acha regulado no mencionado § 24. 
Por esse motivo, deixo de acolher o§ 25 do artigo 12 da Lei no 6.763, 
de 1975, com a redação dada pelo artigo 1 o da proposição; 

4- o§ 26 do artigo 12 da Lei no 6.763, de 1975, com a redação dada 
pelo artigo 1 o da proposição. É que a redução da carga tributária para 
12%, nas operações com gás natural veicular, não foi considerada na 
análise de repercussão financeira da medida, exigida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
5-o§ 27 do artigo 12 da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação dada 

pelo artigo 1 o da proposição. É que o dispositivo anula os efeitos da 
denúncia, pelo Estado, do Convênio ICMS 112/89, que prevê a 
redução de 33,33% nas operações com gás liquefeito de petróleo, não 
se ajustando a proposta, nessas condições, ao que estabelece a Lei 
de Responsabilidade Fiscal quanto à necessidade de regra de 
compensação, a fim de que não acorra desajuste na execução da lei 
orçamentária; 

6- o item 5 do§ 1° do artigo 5° da Lei no 6.763, de 1975, com a 
redação dada pelo artigo 2° da proposição. O texto proposto refere-se 
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a "pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte do 
imposto", limitando sua incidência apenas à aquisição em licitação, 
excluindo, sem razão, a entrada de mercadoria ou bem importado do 
exterior, como decorre da Emenda Constitucional n° 33, de 2002; 

7 - o artigo 4° da proposição, que trata de remissão e anistia. Tais 
matérias dependem de prévia autorização em convênio, bem como de 
apresentação de medida compensatória, requisitos que não são 
atendidos no caso; 

8 - o § 4° do artigo 11 da Lei n° 13.437, de 30-12-99, com a redação 
dada pelo artigo 5° da proposição, uma vez que a regra que se propõe 
ocasionará perda de receita para o Estado, sem indicação de fonte de 
compensação financeira; 

9 - o artigo 8° da proposição, que prevê a destinação de 30% do 
produto da taxa de renovação anual de veículo para os municípios 
onde se localizam estabelecimentos penitenciários. A proposta não 
pode ser aceita, uma vez que não há correlação entre a atividade que 
enseja a cobrança da taxa (licenciamento anual) e a manutenção de 
estabelecimentos penitenciários. 

Pelos motivos expostos, deixo de sancionar os dispositivos 
mencionados da Proposição de Lei no 15.472, que devolvo à egrégia 
Assembléia Legislativa. para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de dezembro de 
2002. 

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

- À Comissão Espec1al. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 13/2003• 
Belo Horizonte, 23 de jane1ro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 , do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei n° 15.475, que "autoriza o Poder 
Executivo a permutar imóveis de sua propriedade nas condições que 
especifica" , por considerá-la contrária ao interesse público. 

E que a doação de 1móveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
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Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 

Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.475, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 14/2003" 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa , 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
totalmente, por entendê-la contrária ao interesse público, a Proposição 
de Lei n° 15.476, que "altera o art. 8° da Lei n° 13.452, de 12 de 
janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes - FUNTRANS" e se originou do Projeto de Lei no 
984/2000, de iniciativa parlamentar. 

Ouvida, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
manifestou-se da seguinte maneira: 

"'Em resposta a consulta de V. Exa., constante no ofício 
064/2003/ATL-GAB-PGE, referente a Proposição de Lei no 15.476, 
informamos que a posição desta SETOP é contrária à inclusão da 
FETRAM e da FETCEMG no grupo coordenador do FUNTRANS, pois, 
embora sejam os mesmos segmentos que atuam diretamente na área, 
não representam a totalidade da categoria, podendo ser criada uma 
impressão de valorização de um grupo em detrimento de outros. 

Agrega-se a este argumento o fato de estarmos próximos da 
aplicação de uma lei que reforma profundamente a estrutura 
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relação à medidas como a proposta apresentada". 
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Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
proposição ora em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos 
senhores membros da egrégia Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 15/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do art. 70 

da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade 
ao interesse público, a Proposição de Lei no 15.477, que "autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de ltaguara imóvel 
constituído de terreno de 800m2, registrado sob o n° 3.960, a fls. 275 
do Livro 3-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
ltaguara". 

Ouvida, a Chefia da Polícia Civil manifestou-se da seguinte maneira 
quanto à proposição de lei: 

"O presente projeto de lei visa à reversão de imóvel ao Município de 
ltaguara, para nele se instalar a Associação dos Artesãos de Produtos 
Caseiros Nica Vilela de ltaguara e Região". 

Contudo, entende necessário e conveniente que o imóvel continue a 
permanecer como integrante do patrimônio do Estado, para nele ser 
instalada a repartição policial, que está precariamente funcionando em 
imóvel inadequado e sem condições suficientes à prestação dos 
serviços inerentes à segurança pública e em prol da coletividade. 

Por tais circunstâncias, roga-se a fineza de serem envidados 
esforços no sentido de ser oposto veto à medida, e, em pertencendo o 
aludido imóvel ao acervo do Estado, destiná-lo a sediar a Delegacia 
de Polícia, a fim de propiciar à administração estadual desincumbir-se 
de suas peculiares atribuições no que concerne à preservação da 
vida, da incolumidade das pessoas e de patrimônio". 

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição 
de Lei no 15.477, devolvendo-a ao necessário reexame da egrégia 
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Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 16/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a 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° 
15.479, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Gonzaga o imóvel que especifica. 

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se 
manifestou à Proposição vetada: 

"Embora a doação conte com objeto, devidamente especificado, 
constata-se a ausência da especificação da finalidade pública a que 
se destina o imóvel ou encargo a ser cumprido pelo Município, muito 
embora um ou outro tenha, necessariamente, que constar em tal 
norma. 

De fato, sendo a Lei Federal no 8.666/93 que, em razão do disposto 
na Constituição Federal , art. 22, inciso XXVII , disciplina as normas a 
que a alienação de bens da Administração Pública há de ser 
submetida em qualquer situação, deve ser observado o contido em 
seu art. 17, que condiciona a alienação de bens à existência de 
interesse público devidamente justificado. 

Assim , a regra geral é que a alienação de bens da Administração 
Pública, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 
órgãos da Administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, de 
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência (art. 17, 
inciso I). 

Todavia, a lei admite exceções, mas em "numerus clausus", estando 
a doação excepcionada, quando permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da Administração Pública, de esfera de governo 
(art. 17, inciso I alínea b) . Mas a doação a que refere o art. 17, inciso I, 
alínea b, há de se submeter ao disposto no§ 1° do mesmo art. 17: 
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§ 1 o - Os imóveis doados, com base na alínea "b" do inciso I deste 

artigo, cessada as razões que justificaram a sua doação, reverterão 
ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação 
pelo beneficiário.". 

Pelo exposto, em razão da ausência de finalidade pública na 
redação da Proposição de Lei, motivo o qual nos impele a 
manifestarmos contrariamente à sua sanção, devendo a Proposição 
de Lei no 15.479 ser vetada em sua integridade. 

Com essas razões oponho veto total à Proposição de Lei no 15.479, 
que devolvo ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 17/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
totalmente, por entendê-la inconstitucional, a Proposição de Lei no 
15.484, que "Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município 
de Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica" e teve origem no 
Projeto de Lei n° 1.863/2001 de iniciativa parlamentar. 

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
manifestou-se da seguinte maneira: 

"Embora a doação conte com objeto devidamente especificado, 
constata-se a ausência da especificação da finalidade pública a que 
se destina o imóvel ou encargo a ser cumprido pelo Município, muito 
embora um ou outro tenha, necessariamente, que constar em tal 
norma. 

De fato, sendo a Lei Federal no 8.666/93 quem, em razão do 
disposto na Constituição Federal, art. 22, inciso XXVII, disciplina as 
normas a que a alienação de bens da Administração Pública há de ser 
submetida, em qualquer situação, deve ser observado o contido em 
seu art. 17 que condiciona a alienação de bens à existência de 
interesse público devidamente justificado. 

Assim, a regra geral é que a alienação de bens da Administração 
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Pública, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 
órgãos da Administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência (art.17, inciso 1). 

Todav1a, a Le1 admite exceções, mas em numerus clausus, estando 
a doação excepcionada, quando permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de 
governo (art. 17, inciso I, alínea b). Mas a doação a que se refere o 
art. 17, inciso I, alínea b, há de se submeter ao disposto no§ 1° do 
mesmo art. 17: 

"§ 1 o Os imóveis doados, com base na alínea "b" do inciso I deste 
artigo. cessadas as razões que justificam a sua doação, reverterão ao 
patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário." 

Portanto, para a efetiva observância do dispositivo retrocitado há de 
constar na autorização legislativa a finalidade a que se destina a 
doação; pois, caso contrário , não será possível aferir se as razões que 
JUStificam a doação cessaram ou não, porquanto não definidas no 
instrumento autorizativo. 

Pelo exposto, em razão da ausência de finalidade pública na 
redação da Proposição de Lei , há inadequação às normas legais 
pertinentes, motivo o qual nos impele a manifestarmos contrariamente 
à sua sanção, devendo a Proposição de Lei n° 15.484 ser vetada em 
sua integralidade." 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição ora em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros da egrégia Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
.. - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 18/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do mciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
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integralmente a Proposição de Lei no 15.486, que "autonza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica", por 
considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado. que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.486, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 19/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.487, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica", por 
considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
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celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.487, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de jane1ro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 20/2003" 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei n° 15.488, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.488, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves. Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 21 /2003* 



Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.489, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação- o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.489, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 22/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei n° 15.491 , que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 



Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.491 , as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 23/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.492, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.492, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 



Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 24/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 
70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.493, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.493, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 25/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.494, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 
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É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 

administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação- o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso fique demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.494, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 26/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.495, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica", 
por considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 
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Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 

Proposição de Lei n° 15.495, as quais submeto à elevada apreciação 
dos senhores membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 27/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei n° 15.499, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Virginópolis o imóvel que 
especifica", por considerá-la contrária ao interesse público. 

E que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de d1reito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, o do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.499, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 28/2003• 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 
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70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei no 15.500, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Virginópolis o imóvel que 
especifica", por considerá-la contrária ao interesse público. 

E que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta que o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação - o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela, se mostre realmente necessária. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei no 15.500, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 29/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a 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° 15.508, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu os 
imóveis que especifica. 

Sobre a Proposição de Lei , a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão assim se manifestou: 

"Embora a doação conte com objeto, devidamente especificado, 
constata-se a ausência da especificação da finalidade pública a que 
se destina o imóvel ou encargo a ser cumprido pelo Município, muito 
embora um ou outro tenha, necessariamente, que constar em tal 
norma. 
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De fato, sendo a Lei Federal no 8.666/93 que, em razão do 

disposto na Constituição Federal, art. 22, inciso XXVII , disciplina as 
normas a que a alienação de bens da Administração Pública há de ser 
submetida em qualquer situação, deve ser observado o contido em 
seu art. 17, que condiciona a alienação de bens à existência de 
interesse público devidamente justificado. 

Assim, a regra geral é que a alienação de bens da Administração 
Pública, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 
orgaos da Administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais de 
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência (art. 17, 
inciso 1). 

Todavia, a lei admite exceções, mas em "numerus clausus", estando 
a doação excepcionada, quando permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da Administração Pública, de esfera de governo 
(art. 17, inciso I alínea b). Mas a doação a que refere o art. 17, inciso I, 
alínea b, há de se submeter ao disposto no § 1 o do mesmo art. 17: 

"§ 1° - Os imóveis doados, com base na alínea "b" do inciso I deste 
artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão 
ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação 
pelo beneficiário." 

Pelo exposto, em razão da ausência de finalidade pública na 
redação da Proposição de Lei, há inadequação às normas legais 
pertinentes, motivo que nos impele a manifestarmos contrariamente à 
sua sanção, devendo a Proposição de Lei n° 15.508 ser vetada em 
sua integridade." 

Com estas razões oponho veto total à Proposição de Lei n° 15.508, 
que devolvo ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 30/2003* 
Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
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parcialmente, por entendê-la contrária ao interesse público, a 
Proposição de Lei no 15.520, que "estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2003", que se originou do Projeto de Lei no 
2.396/2002. 

Ouvidas, as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de 
Fazenda, analisaram as emendas ao aludido projeto de lei e assim se 
manifestaram quanto aos dispositivos a seguir vetados: 

Incisos 2 e 3 do Anexo V: 
"Inciso: 2 
1 011 01 122 001 2 127 0001 3 3 99 10 1 A 14.000.000,00 
1 911 28 846 777 7 081 0001 3 3 90 1 o 1 o 14.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Atividade "Direção Administrativa" - Execução de 

serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): EGEISEF/Encargos 

Diversos 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s) : 

Encargos da Administração Financeira Central 
Valor: R$14.000.000,00" 
"Inciso: 3 
1 011 01 122 001 2 127 0001 4 5 99 1 O 1 A 2.000.000,00 
1 911 28 846 777 7 081 0001 3 3 90 1 o 1 o 2.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Aquisição de imóvel na atividade "Direção 

Administrativa". 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): EGE/SEF/Encargos 

Diversos Subprojeto(s) e/ou 
Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Encargos da 

Administração Financeira Central. 
Valor: R$2.000.000,00" 

Razões do Veto 
"Os incisos destinam recursos para a Assembléia Legislativa e 

anulam dotação orçamentária de Encargos Gerais do Estado na 
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atividade Encargos da Administração Financeira Central. 

Os recursos anulados se destinam ao pagamento de comissões, 
tarifas bancárias, despesas contratuais e outras de responsabilidade 
do Estado decorrentes da Gestão Financeira das Receitas e 
Despesas do Estado. A anulação destes recursos inviabiliza o 
pagamento das despesas referentes a contratos em vigor 
comprometendo a gestão do erário. Observo que no exercício de 2002 
estas despesas chegaram a R$58.650.000,00. 

Com base no acima exposto. seria extremamente danoso sancionar 
uma lei de orçamento onde não haveria dotação orçamentária para 
obrigações permanentes, errando, assim , uma situação de 
constrangimento e declínio na credibilidade do Estado." 

Incisos 47 e 55 do Anexo V: 
"Inciso: 47 
1 915 17 512 777 7 151 0001 4 5 99 10 1 A 10.000.000,00 
5 081 17 512 838 8 042 + 10.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 3 3 90 10 1 D 8.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 4 4 90 101 D 2.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: COPASA 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico e esgotamento 

sanitário nos municípios. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tnbunal de Contas do 

Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s) : 

Direção Administrativa 
3.3.90.1 0.1 - R$8.000.000,00 
4.4.90.1 0.1 - R$2.000.000,00" 
"Inciso: 55 
2301 26 451 831 1 078 0001 4 4 99 1 O 1 A 5.000.000,00 
1 021 01 122 001 2 127 0001 3 3 90 1 O 1 D 5.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em mun1cípios -

pavimentação de vias públicas. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Contas do 

Estado 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s) : 

Direção Administrativa 3.3.90.1 0.1 



T2 
Valor: R$5.000.000,00" 

Razões do Veto 
"O inciso 47 destina recursos à COPASA por meio de 

Transferências de Empresas, e o inciso 55 destina recursos ao DER; 
ambos os incisos anulam orçamentárias do Tribunal de Contas 
referentes à atividade Direção Administrativa. 

Estas alterações implicam redução de 62% dos recursos das 
dotações orçamentárias do Tribunal de Contas que estão 
comprometidos com o financiamento de suas atividades de 
manutenção. Tal redução inviabilizaria a operacionalização do órgão, 
privando-o de exercer suas atribuições legais." 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os 
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais 
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da egrégia 
Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
.. - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 31 /2003• 
Belo Honzonte, 20 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Solicito a Vossa Excelência a devolução da Mensagem n° 6, de 15 

de janeiro de 2003, publicada em 16 de janeiro de 2003, pela qual foi 
feita a comunicação do veto, com excesso de prazo, do artigo 2° da 
Proposição de Lei no 15.426, que "altera dispositivos da Lei no 12.727, 
de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre contagem, cobrança e 
pagamento de emolumentos por serviços extrajudiciais". 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- Ciente. Publique-se. 
" - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 32/2003" 
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
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parcialmente, por entendê-la contrária ao interesse público, e 
também para preservar o sistema instituído pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal , a Proposição de Lei n° 15.469, que "dispõe 
sobre a divulgação de informações no rótulo do café torrado, moído e 
embalado no Estado", que se originou do Projeto de Lei no 
2.189/2002, de iniciativa parlamentar. 

A Secretaria de Estado da Fazenda, instada a manifestar-se sobre o 
mérito da supramencionada proposição de lei, propôs o veto ao seu 
artigo 4°, com o que aquiesci: 

Art. 4° 
"Art. 4° - Fica parcialmente remitido o crédito tributário, constituído 

ou não, ajuizada ou não ajuizada ou não sua cobrança, oriundo de 
exportação indireta de café ocorrida no período de 16 de setembro de 
1996 a 24 de maio de 2000, em que tenha sido indevidamente 
utilizada a não-incidência de que trata o § 1 o do artigo r da Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, desde que o contribuinte, no 
prazo de até trinta dias contados da regulamentação desta lei, efetue 
o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido. 

§ 1 o - A parte do crédito tributário não remitida, correspondente a 
30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, poderá ser objeto 
de parcelamento, desde que o contribuinte efetue o pagamento da 
entrada prévia no prazo fixado no "caput" deste artigo. 

§ 2° - O descumprimento do parcelamento acarretará a 
reconstituição integral do crédito tributário, com todos os acréscimos 
legais, sem o benefício concedido neste artigo. 

§ 3° - Na hipótese de haver ação judicial, o contribuinte se 
responsabilizará pelo pagamento das despesas processuais, bem 
como dos honorários advocatícios, se devidos. 

§ 4° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 
compensação de importância já recolhida. 

§ 5°- O Poder Executivo regulamentará este dispositivo em até trinta 
dias contados da data de sua publicação." 

Razões do Veto 
"( ... ) no segundo turno, na comissão de mérito (Comissão de Política 

Agropecuária e Agroindustrial) , o Projeto de Lei no 2.189/2002 
recebeu as emendas 1 e 2, sendo que esta última trata de matéria 
tributária e foi inserida na proposição de lei", na forma do artigo 4°. 
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A não-incidência de que trata o§ 1° do artigo r da Lei no 6.763, 

de 26 de dezembro de 1975, beneficia a operação que destine 
mercadoria, com o fim específico de exportação para o exterior, e 
somente se aplica à operação de remessa da própria mercadoria a ser 
exportada posteriormente, no mesmo estado em que se encontre, 
ressalvado o seu simples acondicionamento ou reacondicionamento. 

O crédito tributário objeto da remissão parcial , tratado na proposição 
como sendo aquele oriundo de "exportação indireta" de café, decorre 
da seguinte situação: a fiscalização constatava a saída de café, com o 
fim específico de exportação, à empresa situada em outra unidade da 
Federação, ao abrigo da não-incidência do ICMS, sem que houvesse 
documentação comprovando que o café saído era o mesmo que foi 
exportado. Tal procedimento ensejava a descaracterização da não-
incidência do imposto devido e penalidades. 

Nesses casos, a descrição da mercadoria na nota fiscal de remessa 
não era a mesma constante da nota fiscal de exportação . ( ... ). 

Normalmente, o café originariamente remetido submetia-se a 
beneficiamento (classificação) posterior, transformando-se através de 
ligas com outros cafés em um café de melhor qualidade. 

Na saída de mercadoria com o fim específico de exportação, 
destinada a empresa comercial exportadora, inclusive "trading 
company", o benefício da não-incidência do ICMS está condicionado à 
comprovação da realização da exportação, conforme o art. 5°, § 1°, 
item 1, c/c art. 260, 11 , do Anexo IX, todos do Regulamento do ICMS 
(RICMS). 

A remissão parcial recairá sobre o crédito tributário cujo fato gerador 
tenha ocorrido entre 16 de setembro de 1996 a 24 de maio de 2000. O 
termo inicial é a data de publicação da Lei Complementar no 87, que 
estabeleceu a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem 
ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, onde se inclui o 
café. Por sua vez, o termo final é a data anterior à da publicação do 
Decreto no 41.065, de 24 de maio de 2000, que aprimorou as normas 
previstas no RICMS que tratam das operações com café e de 
remessa com o fim específico de exportação. O referido decreto 
instituiu efetivos mecanismos de controle dessas operações, exigindo 
que o contribuinte passe a melhor especificá-las e a mercadoria que 
com elas se relacione, possibilitando uma verificação precisa de sua 
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regularidade. 

A fiscalização apurou que cerca de 30% (trinta por cento) das saídas 
de café com o fim específico de exportação na verdade eram 
comercializados no mercado interno, razão pela qual este percentual 
foi excluído da remissão. 

É importante ressaltar que na renúncia de receita advinda da 
remissão parcial de que trata esta proposição não foram consideradas 
as exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ( ... )." 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os 
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros dessa 
Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 33/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
parcialmente, por considerá-la contrária ao interesse público, a 
Proposição de Lei no 15.498, que "altera os artigos 17, 20, 22 e 25 da 
Lei n° 13.771 , de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a 
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas 
de domínio do Estado e dá outras providências", à qual oponho veto 
parcial, por razões de ordem constitucional e de interesse público, 
fundado no inciso li do artigo 70 da Constituição do Estado. 

Ouvida a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, assim se manifestou sobre a Proposição: 

Artigo 1 o 
"Art. 1 o - O artigo 17 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000, 

fica acrescido dos seguintes §§ 1 o e 2°: 
"Art. 17 - ......................... ............ ........ .. ...... . 
§ 1° - O empreendedor comunicará ao Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas - IGAM - a execução de obra destinada à pesquisa ou ao 
aproveitamento de águas subterrâneas, com antecedência mínima de 
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trinta dias do seu início. 

§ 2° - O IGAM disporá de prazo de quinze dias, contados da data de 
recebimento da comunicação a que se refere o § 4°, para denegar 
autorização à obra, caso haja risco para o aqüífero ou para captações 
vizinhas."." 

Razões do veto: 
O art. 1 o da Proposição sob exame acrescenta os §§ 1 o e 2° ao art. 

17 da Lei no 13.771/2000, no sentido de que, de um lado, o 
empreendedor comunicará ao IGAM, com antecedência mínima de 30 
dias, a execução de obra destinada à pesquisa ou aproveitamento de 
águas subterrâneas e, de outro lado, que o IGAM disporá de prazo de 
15 dias para denegar a autorização para a execução da obra. 

A conseqüência da aprovação desses dispositivos será justamente a 
substituição do regime jurídico vigente de autorização dessas obras 
por mero expediente ou procedimento de comunicação a cargo do 
empreendedor. 

Como se vê, se sancionados esses dispositivos, o empreendedor 
estará obrigado tão-somente a fazer a comunicação ao IGAM da 
perfuração de seus poços tubulares, desobrigando-se, no entanto, da 
obtenção da devida autorização. Com efeito, tal flexibilização vai de 
encontro aos princípios e objetivos legais que regem a gestão dos 
recursos hídricos estaduais. 

Em primeiro lugar, estar-se-á retirando ou diminuindo sobremaneira 
o poder de polícia do órgão gestor dos recursos hídricos, sobretudo se 
considerarmos que a redação proposta exime o empreendedor da 
apresentação da necessária e imprescindível documentação que 
permita a própria análise técnica do IGAM acerca da viabilidade dessa 
perfuração. 

Em segundo lugar, há de se observar que o IGAM estaria, na forma 
da redação proposta, condicionado ou limitado a indeferir a perfuração 
de poços apenas em casos de "risco para o aqüífero ou para as 
captações vizinhas". Ora, tais critérios são subjetivos e bastante 
restritivos, pois, como vimos, elencam apenas duas hipóteses, 
quando, na verdade, existem várias outras hipóteses ou critérios que 
envolvem a própria gestão dos aqüíferos, como, p. ex., a 
racionalização e o disciplinamento a que se refere o inciso 11 do art. 13 
da própria Lei n° 13.771 /2000. 
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Em terceiro lugar, mas não menos importante, há de se ponderar 

que os dispositivos sob exame contrariam frontalmente a própria Lei 
no 13.771/2000, bem como a Lei n° 13.199/1999; essa, em seu art. 50, 
incisos 11 e IV. 

Artigo 2° 
Art. 2° - O artigo 20 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000, 

fica acrescido do seguinte§ 4°: 
"Art. 20- .................................................. .. . 
§ 4°- É vedada a outorga do direito de uso e a concessão de licença 

ambiental para fins de captação de águas subterrâneas, inclusive das 
nascentes naturais, por poços tubulares ou por qualquer outro meio, 
em um raio de trinta quilômetros do perímetro de estância 
hidromineral do Estado, para a produção de águas a serem 
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, exceto 
quando destinadas ao abastecimento público.". 

Razões do veto: 
"O art. 2° da Proposição de Lei em epígrafe acrescenta o § 4° ao art. 

20 da Lei no 13.771 /2000, no sentido de proibir a captação de águas 
subterrâneas e a produção de águas a serem dessalinizadas ou 
salinizadas para sua comercialização, exceto quando destinadas ao 
abastecimento público, num raio de trinta quilômetros do perímetro de 
estância hidromineral do Estado. 

Assim, a eficácia prática deste dispositivo é a criação de "área de 
proteção de aqüíferos subterrâneos" a que se refere o art. 13 da Lei no 
13.771/2000. Entretanto, incumbe expressamente ao órgão 
outorgante do direito de uso (no caso, o IGAM) a criação dessas áreas 
de proteção e controle, nos termos do art. 12 do mesmo diploma legal 
citado, in verbis: 

"Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteção ou 
manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas quanto no 
interesse dos serviços públicos de abastecimento de água, ou 
também por motivos geológicos, geotécnicos ou ecológicos, se fizer 
necessário restringir a captação e o uso dessas águas, o órgão 
outorgante do direito de uso poderá, com base em estudos 
hidrogeológicos ambientais, instituir áreas de proteção e controle, 
restringir as vazões captadas por poços, estabelecer as distâncias 
mínimas entre poços e tomar outras medidas que o caso requeira.". 
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Como se vê, a sistemática de instituição dessas áreas (não tendo 

sido alterada ou revogada pelos dispositivos constantes da 
Proposição de Lei no 15.498) encontra-se disciplinada pelo art. 12 da 
Lei no 13.771/2000, que deve ser mantido. 

Ademais, a fixação desta faixa de proteção a que se refere a 
Proposição sob comento (30 quilômetros do perímetro das estâncias 
hidrominerais) é desprovida de qualquer critério técnico que a 
fundamente, haja vista as especificações geológicas e hidrogeológicas 
de cada estância, cujo detalhamento dessas mesmas especificações 
ou particularidades só pode ser obtido mediante estudos técnicos a 
que se refere o próprio art. 12 mencionado. 

Daí por que, como bem determinou o legislador mineiro, a 
necessidade dos competentes estudos hidrogeológicos ambientais 
para instituir área de proteção e controle." 

Artigo 5° 
"Art. 5° - As empresas que se utilizam de processo de produção de 

águas referido no § 4° do artigo 20 da Lei n° 13.771 , de 11 de 
dezembro de 2000, acrescido por esta Lei, terão prazo de até cento e 
oitenta dias, contados da data de publicação desta Lei , para 
apresentarem estudo técnico, elaborado por instituto de pesquisa 
vinculado a universidade pública ou ao Estado, que comprove que a 
captação que utilizam ou pretendem utilizar não interfere em 
manancial que abastece a estância hidromineral. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo implicará o cancelamento da licença ambiental e da outorga do 
direito de uso das águas, e o órgão competente notificará o 
empreendedor para que cesse a atividade de captação no prazo de 
noventa dias contados da notificação." 

Razões do veto: 
"No que se refere ao art. 5° e seu parágrafo único, o dispositivo 

discrimina, de modo flagrantemente inconstitucional, institutos de 
pesquisa que não sejam vinculados à universidade pública ou ao 
Estado, o que é inadmissível." 

No tocante aos artigos 3° e 4°, nada obsta a sua aprovação. Com 
efeito, as modificações trazidas pelos artigos 3° e 4° vêm ao encontro 
do aprimoramento da Lei no 13.771/2000. Tendo em vista que a 
fiscalização do cumprimento das disposições legais compete 
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inequivocamente ao IGAM, órgão gestor dos recursos hídricos 
estaduais. Por último, no que se refere à classificação das infrações, o 
regulamento é sem dúvida o instrumento normativo adequado para 
tanto. 

Esses são os motivos pelos quais oponho veto aos artigos 1°, 2° e 
5° da Proposição de Lei no 15.498, que devolvo à egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 34/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
integralmente a Proposição de Lei n° 15.501 , que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica", por 
considerá-la contrária ao interesse público. 

É que a doação de imóveis contraria a política adotada pela atual 
Administração do Estado, que tem como princípio a preservação do 
patrimônio público. 

Além disso, há que ser levado em conta o empenho desta 
Administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as 
decorrentes de locação, o que pode tornar necessária a utilização de 
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços. 

Finalmente, haverá sempre a possibilidade de o Município manter ou 
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de 
uso, caso reste demonstrado que a utilização, por ele, do imóvel em 
tela se mostre realmente necessária. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a 
Proposição de Lei n° 15.501, as quais submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros dessa Casa Legislativa. 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 



"MENSAGEM N° 35/2003* 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente, 

RO 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do art. 70 
da Constituição Estadual , decidi vetar totalmente, por contrariedade 
ao interesse público, a Proposição de Lei no 15.513, que "autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lbitiúra de Minas 
imóvel constituído de terreno de 1.356,81 m2

, registrado sob o n° 
11.251, da fls. 3 do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Andradas". 

Ouvida, a Chefia da Polícia Civil manifestou-se da seguinte maneira 
quanto à proposição de lei: "Em resposta ao que contém o Ofício n° 
075/03/ATUGAB/PGE, de 21 /01/2003, relativamente à Proposição de 
Lei n° 15.513, que autoriza a reversão de imóvel para o Município de 
lbitiúra de Minas, informo a V. Exa., que esta Chefia posiciona-se 
contrariamente, como já fizeram os senhores Secretários da 
Segurança Pública, que antes dirigiam a Polícia Civil, pelas seguintes 
razões: " ... a Delegacia de Polícia do Município de lbitiúra de Minas, 
funciona em um imóvel de apenas 2 (dois) cômodos, cedido pela 
municipalidade, e o imóvel a que se refere o Projeto de Lei no 54/99, 
pertence à Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais desde 
24 de abril de 1990, para construção do prédio da Delegacia de 
Polícia, o que ainda não se efetivou por falta de recursos financeiros.". 

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição 
de Lei no 15.513, devolvendo-a ao necessário reexame da egrégia 
Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
- * Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 36/2003* 
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do artigo 

70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi vetar 
parcialmente, por entendê-la inconstitucional e contrária ao interesse 
público, a Proposição de Lei no 15.521, que "acrescenta § 5° ao art. 1 o 
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da Lei n° 13.694, de 1 o de setembro de 2000, que autoriza a 
negociação do valor das parcelas remuneratórias dos servidores a 
que se retere a Lei no 10.470, de 15 de abril de 1991 ", que se originou 
do Projeto de Lei no 1 .945/2002, de iniciativa parlamentar. 

Ouvidas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a 
Procuradoria-Geral do Estado assim se manifestaram quanto aos 
dispositivos a seguir vetados: 

Art. 1 o 
"Art. 1 o - O art. 1 o da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de 2000, fica 

acrescido do seguinte § 5°: 
§ 5° - O valor obtido como vantagem pessoal constará no 

contracheque do servidor com a denominação 'parcela de diferença 
de vencimento', e sobre ele incidirão os adicionais por tempo de 
serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos 
ao funcionalismo, em caráter geral, correspondentes ao respectivo 
símbolo de vencimento.". 

Razões do veto 
"Não constam da consulta documentos que atestam o cumprimento 

de requisitos postos na Lei Complementar no 101/2000. 
É notória a profunda crise financeira por que passa o Estado de 

Minas Gerais, trazendo óbices ao desempenho de atividades 
essenciais aos mineiros. O mencionado parágrafo - apesar de não se 
negar a necessidade de política remuneratória justa para os 
servidores estaduais - acarretaria agravamento da crise financeira do 
Estado, comprometendo ainda mais, com o correr do tempo de 
reorganização administrativa, não é veiculado no bojo de 
planejamento da política de pessoal. 

A mesma idéia aplica-se ao art. 3° da proposição de lei em análise, 
pela repercussão financeira que trará ao Estado." 

Art. 3° 
"Art. 3° - As disposições previstas na Lei no 9.532 , de 30 de 

dezembro de 1987, aplicam-se, nos termos do art. 32. § 2°, da 
Constituição do Estado, ao exercício de funções.". 

Razões do veto 
'Trata-se de dispositivo que versa sobre o regime de servidor 

público estadual. cuja iniciativa legislativa cabe ao Governador do 
Estado, havendo, pois, vício de origem, considerando-se ser a 



propos1çao em tela oriunda de projeto de lei de iniciativa 
parlamentar. 

"1 "-

Outrossim, a Lei n° 11.510, de 7 de julho de 1994, estampou em seu 
art. 14 norma de idêntico jaez, tendo merecido veto naquela 
oportunidade, restando o dispositivo promulgado, à vista da rejeição 
do veto. 

Este o texto anterior: 
"Art. 14 - Aplica-se ao detentor de função pública de que trata a Lei 

n° 10.254, de 20 de julho de 1990, o disposto na Lei n° 9.532, de 30 
de dezembro de 1987. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao servidor 
referido no parágrafo único do art. 55 da Lei n° 11 .406, de 28 de 
janeiro de 1994, na forma estabelecida pelo art . 21 da Lei n° 9.592, de 
14 de junho de 1988". 

Todavia, foi manejada a competente ação direta de 
inconstitucionalidade perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
- ADin n° 46.550-0 - que, à unanimidade, julgou procedente a 
representação, extirpando esse dispositivo do ordenamento jurídico 
estadual. 

Nesse passo, a repetição da mesmíssima disposição em novo berço 
legislativo. sobre insistir no mesmo defeito material de antes, fere de 
morte o preceito constitucional que dá impostergável proteção à coisa 
julgada, notadamente dotada dos amplos efeitos advindos do controle 
concentrado da constitucionalidade dos atos normativos, como sói 
acontecer no caso em voga. 

Estas. Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os 
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais 
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da egrégia 
Assembléia Legislativa. 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

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. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 1/2003 

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo: 
"Art. .... - Aos servidores públicos estaduais que exerceram funções 

de magistério e que tenham protocolarizado seu pedido de 
aposentadoria até 15/12/98, cujos atos foram denegados pelo Tribunal 
de Contas do Estado em decorrência de contagem proporcional de 
tempo de serviço considerado como computável pela Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração com fundamento no Despacho 
Normativo SERHA, de 15 de abril de 1993, e na Resolução SERHA 
2572/95, fica assegurado o direito de contar, para efeito de 
aposentadoria, como de efetivo exercício, o período compreendido 
entre a data da publicação da concessão de afastamento preliminar à 
aposentadoria até 13/3/2001 , data de publicação da Resolução 
SERHA/22/2001. 

§ 1 o - O tempo de permanência em inatividade ou de afastamento, a 
ser computado para novo ato concessório de aposentadoria, nos 
termos do "caput", não será considerado como tempo de exercício de 
magistério, vedada a contagem do período para concessão de 
aposentadoria especial de professor. 

§ 2° - O aproveitamento do tempo de inatividade de que trata o 
"caput" depende de expressa aquiescência do servidor. 

§ 3° - Fica vedada a contagem do período de inatividade a que se 
refere o "caput" para efeito de gratificação ou acréscimo por tempo de 
serviço ou para qualquer outra vantagem. 

§ 4° - Excluem-se do benefício previsto no "caput" os servidores 
cujos processos de aposentadoria foram requeridos a partir de 
16/12/98, data de publicação da Emenda à Constituição Federal n° 
20.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 



Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Pimenta - Sargento Rodrigues -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Olinto Godinho - Pastor George -
Bispo Gilberto - Adalclever Lopes - lvair Nogueira - José Henrique -
Rogério Correia - Marília Campos - Jô Moraes - Antônio Andrade -
Dimas Fabiano - Luiz Fernando Faria - Bonifácio Mourão - Chico 
Rafael - Biel Rocha - Fahim Sawan - Antônio Genaro - Dilzon Melo -
Doutor Ronaldo - Márcio Passos - Leonídio Bouças. 

Justificação: O Poder Legislativo vem recebendo rnumeras 
reclamações de servidores aposentados da área da educação, em 
particular especialistas de educação e diretores de escola que fo ram 
chamados a retornar ao trabalho, alguns deles após cerca de dez 
anos de afastamento, em virtude de terem sido denegadas suas 
aposentadorias pelo Tribunal de Contas do Estado ou por estarem em 
situação assemelhada. 

Identificam-se circunstâncias que demonstram claramente que o 
próprio Poder Público deu causa ao problema, pois, se de um ângulo 
é flagrante a delonga no processamento e no julgamento das 
aposentadorias denegadas, de outro, como reconhece o Tribunal de 
Contas do Estado, é indubitável o equívoco administrativo em que 
incorreu a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração ao aplicar o estabelecido no Despacho Normativo 
SERHA de 15 de abril de 1993, e na posterior Resolução SERHA 
2572, de 22 de setembro de 1995, instrumentos que interpretaram as 
disposições do art. 285 da Constituição do Estado, alterado pela 
Emenda n° 3 à Constituição do Estado. 

De fato, a Secretaria de Administração, ao examinar os pedidos de 
aposentadoria, não poderia ter computado a maior, para fins de 
aposentadoria especial de professor, o tempo de exercício fora de 
sala de aula, em atividades que, embora relacionadas com o 
magistério, não têm a mesma natureza do trabalho docente. 

Efetivamente, o direito à aposentadoria especial é restrito ao tempo 
efetivamente trabalhado na sala de aula como professor e, no caso 
dos servidores em questão, foram igualmente considerados, além do 
tempo de exercício na docência, tempo de serviço fora da sala de 
aula. O citado abono, que reconhece a situação especial do professor, 
é exclusivo para a função de regência de classe, turma ou aulas, não 
podendo ser estendido a outros profissionais da educação, nem ser 
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aplicado para o professor que se afastou da atividade básica do 
magistério. 

No entanto, a Constituição Estadual de 1989, em seu art. 286, 
estabelecia que seria considerado como de professor para fins de 
aposentadoria e de todos os direitos e vantagens da carreira o tempo 
de serviço de ocupante de cargo ou função do quadro do Magistério 
ou de regente de ensino, inclusive o de exercício de cargo de 
provimento em comissão prestado em unidade escolar, em órgão 
regional, no órgão central da Secretaria da Educação ou em conselho 
de educação. 

Esse artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADIN 152), conforme acórdão publicado em 24/4/92. 

Em 22/5/92 foi promulgada a Emenda à Constituição Estadual n° 3 , 
que modificou a redação do art. 285 e assegurou ao servidor público 
com tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa pnvada, na 
rede estadual , federal ou municipal de ensino, a contagem 
proporcional do tempo de serviço para fins de aposentadoria e de 
percepção dos correspondentes adicionais. 

Em 25/4/93, com base em pareceres de seus órgãos internos, a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração tornava 
público Despacho Normativo que interpretava o referido art. 285 da 
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda no 3, no 
sentido de se admitir a aplicação do abono do tempo de serviço aos 
servidores cujos processos de aposentadoria estivessem em 
andamento naquela data. 

Da mesma forma, em 22/9/95, por meio da Resolução SERHA 2572, 
o então Secretário de Estado, também interpretando os supra citados 
dispositivos, estabeleceu a aplicação da contagem proporcional de 
tempo de efetivo exercício em atividade de magistério, dentre outros: 

a) ao servidor do Quadro do Magistério que optou pelo Quadro 
Permanente; 

b) ao detentor de cargo de professor que passou a ocupar cargo ou 
função não correlatos com o magistério ou se afastou do magisténo 
para exercer cargo em comissão; 

c) ao especialista de educação, referente ao tempo em que exerceu 
cargo ou função de professor e no período em que foi considerado 
professor (até a data da concessão da lim1nar suspensiva do art. 286 



da Constituição Estadual, pelo STF). 
Aos servidores que se enquadraram naquelas situações, foi 

concedido afastamento preliminar para aposentadoria e, para muitos, 
a aposentadoria, pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. 

Cumpre esclarecer que, após ser declarada pelo Tribunal de Contas 
do Estado a irregularidade dos atos de aposentadoria concedidos com 
base nas referidas interpretações, a Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração solicitou parecer à Procuradoria-
Geral do Estado, a qual se manifestou de acordo com a decisão do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Em face desses posicionamentos, foi publicada a Resolução SERHA 
22, em 13/3/2001 , que revogou a Resolução SERHA 2572/95 e 
estabeleceu as situações concretas nas quais pode ser aplicada a 
contagem proporcional a que se refere o art. 285 da Constituição do 
Estado. 

Ressalte-se, em todo esse contexto, a boa-fé por parte dos 
servidores. A existência de instrumentos legais e o acatamento. pela 
Secretaria da Administração, do pedido de aposentadoria, com a 
subseqüente publicação do ato de concessão de afastamento 
preliminar e, posteriormente, do ato de aposentadoria, fizeram crer 
aos servidores que haviam cumprido todos os requisitos legais 
exigidos, naquele momento. Como se verifica, esses foram parte 
passiva do acontecido. 

A reversão das aposentadorias, agravada pela demora na análise 
dos processos, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto no 
Tribunal de Contas, ocasionou inesperada mudança de vida para 
todos que, sem vislumbrar qualquer irregularidade, julgavam estar no 
pleno exercício de seu direito à inatividade. 

Consideradas as circunstâncias, não é justo que esse grupo de 
servidores venha a ser penalizado como se tivesse dado causa ao 
engano. 

Conhecida a realidade, torna-se imprescindível uma posição dos 
representantes do povo mineiro, no sentido de se evitar que aqueles 
servidores sejam punidos por erro involuntário de sua parte. 

Estudando a matéria, constatamos que o Tribunal de Contas da 
União, por meio da Súmula 74, admite a possibilidade de contagem do 
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tempo de inatividade, para concessão de nova aposentadoria, com 
o objetivo de suprir lacuna de1xada pela exclusão de tempo de serviço 
não computável, como forma de evitar a reversão à atividade de 
antigos servidores, cujas concessões de aposentadoria foram 
tardiamente submetidas a julgamento. 

Diante desse precedente, e baseando-nos nas decisões proferidas 
por aquela egrégia corte, apresentamos a presente proposição, para a 
qual solicitamos o apoio dos nobres pares, especialmente 
considerando a justiça da medida. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 2/2003 
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias o seguinte artigo: 
"Art. .. .. - Ao detentor de função pública das administrações direta, 

autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público 
e do Tribunal de Contas admitido por prazo determinado, será 
assegurado, no ato de sua dispensa, indenização por ano de serviço 
prestado ao Estado, correspondente a 200% (duzentos por cento) do 
seu vencimento mensal. 

§ 1° - O detentor de função pública indenizado na forma que dispõe 
o "caput" deste artigo não poderá ser reconduzido ao serviço público 
estadual no prazo de doze meses contados da data da efetiva 
indenização, exceto por nomeação em concurso público". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Andrade - Carlos Pimenta - Sargento 

Rodrigues - Ermano Batista - Antônio Júlio - Olinto Godmho - Bispo 
Gilberto - Adalclever Lopes - lvair Nogueira - José Henrique - Sidinho 
do Ferrotaco - Faim Sawan - Dimas Fabiano - Luiz Fernando Faria -
Bonifácio Mourão - Chico Rafael - Biel Rocha - Antônio Genaro -
Doutor Ronaldo - Jayro Lessa - Márcio Passos - Leonídio Bouças -
Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Dilzon Melo. 
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Justificação: Pretende a presente propos1çao inserir na Carta 

mineira dispositivo que busca fazer justiça àqueles servidores que 
atuam por longos anos no Estado, admitidos por meio de contrato 
administrativo por tempo determinado, a quem não são asseguradas 
garantias mínimas. 

Notadamente no momento em que o Governo Estadual avalia os 
desdobramentos do concurso público promovido na área de educação 
para o cargo de ajudante de serviços gerais, é inadiável a criação de 
mecanismo legal que assegure aos designados que não forem 
efetivados por concurso justa indenização pelo tempo de serviço 
prestado com denodo e exclusividade ao Estado de Minas Gerais. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
desta proposta de emenda à Constituição. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 3/2003 
Dá nova redação ao art. 285 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 285 - O servidor público, inclusive o Professor e o Regente de 

Ensino, que tenha tempo de efetivo exercício de docência na iniciativa 
privada, na rede estadual, federal ou municipal de ensino, e de 
exercício fora dessa função faz juz, em relação ao tempo de docência , 
a: 

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

li - contagem proporcional de todo o tempo de docência para fins de 
adicionais e para aposentadoria comum, se implementadas as 
condições para esse fim até a data da promulgação da Emenda à 
Constituição Federal no 20. 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Arlen Santiago - Leonídio Bouças - Chico Rafael -

Dimas Fabiano - Jô Moraes - Sebastião Navarro Vieira - Leonardo 



Quintão - Gustavo Valadares - Gil Pereira - Pinduca Ferreira -
Vanessa Lucas - Sargento Rodrigues - Alberto Bejani - Fahim Sawan -
Olinto Godinho - Jayro Lessa - Carlos Pimenta - lvair Nogueira - José 
Henrique - Maria Olívia - Luiz Fernando Faria - Rogério Correia -
Mauro Lobo - Sidinho do Ferrotaco -André Ouintão - Bispo Gilberto. 

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição foi 
apresentada na legislatura anterior com o número 78/2001 e estava 
aguardando parecer em comissão. 

Apresento esta proposta novamente, sobre o mesmo assunto, mas 
com algumas alterações, com a finalidade de resolver situações 
conflitantes na aplicação da lei. 

A Emenda à Constituição Federal no 20, de 16/12/98, modificou o § 
1 O do art. 40, proibindo qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. O art. 285 da Constituição Estadual, com a 
redação dada pela Emenda à Constituição no 3/92, já não tem amplo 
alcance para fins de aposentadoria, sendo necessário reeditá-lo, com 
explicitação clara das hipóteses em que ele se aplicava. Por outro 
lado, visa também delinear claramente o destinatário do direito à 
contagem proporcional do tempo de magistério de que trata o art. 285, 
uma vez que pelas normas regulamentadoras da concessão do 
benefício restou excluído do direito um segmento dos servidores aos 
quais a contagem proporcional também se aplica: os ocupantes de 
cargo de professor ao se aposentar, que se enquadram na 
modalidade comum de aposentadoria, em virtude de ter exercido, por 
qualquer tempo e razão, atividade fora da docência e ter, em 
conseqüência, perdido o direito à aposentadoria especial. 

Na época, a aplicação da Emenda n° 3, de 1992, foi matéria inserida 
em Despacho Normativo de 15/4/93, do Secretário de Estado de 
Administração e Recursos Humanos, o Deputado Bonifácio Andrada, 
e posteriormente confirmada pela Resolução n° 2.572/95, sendo 
Secretário na época o Sr. Cláudio Mourão. 

Atualmente, muitos servidores já aposentados, alguns há mais de 
oito anos, estão sendo convocados a reassumir o exercício, por terem 
perdidos os dias adquiridos com a aplicação da referida 
proporcionalidade, em face das últimas orientações. Temos que fazer 
justiça aos aposentados e aos afastados preliminarmente à espera de 
sua aposentadoria, cuja contagem de tempo foi deferida e publicada 
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com fundamento na legislação vigente na época, antes da 
promulgação da Emenda no 20. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4/2003 
Acrescenta dispositivo ao art. 157 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 157 da Constituição do Estado fica acrescido do 

seguinte inciso VIII: 
Art. 157- ..... ................................ . 
"VIII - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 

entidades e todos os órgãos da administração direta e indireta do 
Estado a ela vinculados, bem como as fundações e os fundos 
instituídos e mantidos pelo poder público.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Leonardo Quintão - Dimas Fabiano - Vanessa Lucas 

- Luiz Fernando Faria - Fahim Sawan - Arlen Santiago - Leonídio 
Bouças - Chico Rafael - lvair Nogueira - José Henrique - Sebastião 
Navarro Vieira - Mauro Lobo - Maria Olívia - Jô Moraes - Dalmo 
Ribeiro Silva - Antônio Andrade - José Milton - Carlos Pimenta - Jayro 
Lessa - Olinto Godinho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco -
Alberto Bejani - Pinduca Ferreira - Gustavo Valadares - Gil Pereira -
Sargento Rodrigues - André Ouintão. 

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição já havia sido 
apresentada na legislatura anterior. O constituinte mineiro não acolheu 
o orçamento da seguridade social , que abrangeria os órgãos e 
entidades a ela vinculados, bem como as fundações e os fundos 
instituídos e mantidos pelo poder público. 

O orçamento da seguridade social será responsável pela avaliação 
dos planos e programas relativos à previdência social do servidor 
público estadual e dos conseqüentes encargos do Tesouro do Estado, 
com estimativa da receita e fixação das despesas de cada exercício 
financeiro. 

O inciso 111 do § 5° do art. 165 da Constituição Federal já incluiu 
expressamente o orçamento da seguridade social na lei orçamentária 
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anual, distinto do orçamento fiscal e do orçamento de investimento. 
Assim, é indispensável incluir o orçamento da seguridade social na 
Constituição do Estado, como se fez na Constituição Federal. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5/2003 
Acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado fica 

acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 76- .............................................. . 
VI- ....................................................... . 
§ 1 o - Os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão 

encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

§ 2° - O Tribunal de Contas apreciará a legalidade dos atos de 
aposentadoria, reforma e pensão no prazo de cento e oitenta dias 
após o recebimento. 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Gustavo Valadares - Leonardo Ouintão - Vanessa 

Lucas - Sebastião Navarro Vieira - Luiz Fernando Faria - Gil Pereira -
Olinto Godinho - Fahim Sawan - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro 
Silva - Doutor Ronaldo - José Milton - Antônio Andrade - Bispo 
Gilberto - Pinduca Ferreira - Mauro Lobo - André Ouintão - Jô Moraes 
- Sidinho do Ferrotaco -Alberto Bejani - Rogério Correia - Maria Olívia 
- Dimas Fabiano - José Henrique - lvair Nogueira - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Arlen Santiago - Jayro Lessa - Leonídio Bouças. 

Justificação: Esta proposta de emenda já estava pronta para 
votação em Plenário, com no 59/2001 , e foi considerada importante 
para o funcionalismo, por determinar prazo para apreciação dos 
processos de aposentadoria. 

O Tribunal de Contas do Estado, de acordo com o art. 76 da Carta 
Estadual, é o órgão auxiliar da Assembléia no controle externo da 
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administração pública. A legalidade dos atos de concessão de 
aposentadoria, reforma e pensão tem que ser analisada pelo Tribunal , 
mas o servidor não poderá ficar indefinidamente, anos após anos, 
esperando a convalidação de seu ato de aposentadoria pelo registro. 

O ato de aposentadoria é outorgado pelo Governador, e o servidor 
se afasta do serviço, preliminarmente, desde a entrada do 
requerimento de aposentadoria, após contagem de tempo. Para 
ilustração, temos conhecimento de afastamento ocorrido em 
dezembro de 1993, com aposentadoria outorgada pelo Governador 
em julho de 1997, o qual somente em 2001 foi apreciado pelo Tribunal 
de Contas, que, constatando divergência, resolveu baixar o processo 
em diligência, sendo que a Secretaria de Recursos Humanos 
determinou a volta da servidora ao serviço, depois de oito anos. 

Não é difícil deduzir os sérios transtornos que a morosidade dos 
atos públicos pode causar aos servidores. No exemplo apresentado, a 
servidora, desatualizada, afastada há mais de oito anos da sala de 
aula, sem motivação, teve que voltar para cumprir alguns meses de 
serviço. Em alguns casos, foi constatado que a servidora já residia 
fora do Estado, tendo sido aposentada de acordo com a interpretação 
da legislação vigente, e mesmo assim foi convidada a voltar ao 
serviço, sem nenhuma possibilidade de defesa. 

Por este motivo, o serviço público tem que se ajustar às exigências 
dos novos tempos, em que a demora é altamente nociva e sempre 
trará prejuízo à parte fraca, no caso, o servidor. 

Assim sendo, a proposta de emenda à Constituição vem determinar 
que os atos de aposentadoria, reforma e pensão deverão ser 
encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de 90 dias a partir de 
sua publicação e que o órgão fiscalizador apreciará a legalidade de 
tais atos no prazo de 180 dias a partir de seu recebimento. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6/2003 
Acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescido o seguinte § 6° ao art. 201 da Constituição do 

Estado: 
"Art. 201 - .... ......... .... ... . 
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§ 6° - O Estado garantirá o transporte escolar dos alunos do 

ensino fundamental da rede estadual de ensino, facultada, para esse 
fim , a efetivação de convênios com os municípios.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão - Sebastião 

Navarro Vieira - Gil Pereira - Pinduca Ferreira - Vanessa Lucas -
Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues - Doutor Ronaldo - Fahim 
Sawan - Olinto Godinho - Jayro Lessa - Arlen Santiago - Leonídio 
Bouças - Chico Rafael - Carlos Pimenta - Antônio Andrade - José 
Milton - André Ouintão - Dimas Fabiano - José Henrique - Mauro Lobo 
- lvair Nogueira - Rogério Correia - Maria Olívia - Sidinho do Ferrotaco 
- Jô Moraes - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani. 

Justificação : A educação é um direito de todos e um dever do 
Estado. A Constituição Federal estabeleceu que o dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento 
ao educando, mediante transporte, alimentação e assistência à saúde. 
A proposição em questão faz com que o Estado assuma sua 
responsabilidade no transporte escolar dos alunos na rede estadual 
de ensino, facultando a efetivação de convênios. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 7/2003 
Dá nova redação ao § 6° do art. 36 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mmas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O § 6° do art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 36- ..... ............... ...... ...................... . . 
§ 6° - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da 

data do requerimento de aposentadoria, que será apreciado no prazo 
de até 180 ( cento e oitenta) dias, e o seu indeferimento importará no 
retorno do requerente para o cumprimento do tempo de contribuição 
que, àquela data, faltava para a aquisição do direito, hipótese em que 
o servidor terá direito à contagem do respectivo de afastamento, 
desde que tenha contribuído durante todo o período de afastamento 



com as alíquotas previstas para o custeio dos benefícios 
previdenciários.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos aos servidores que tenham 
processos de aposentadoria em análise pela administração. 

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Leonardo Quintão - Sebastião Navarro Vieira - Fahim 

Sawan - Vanessa Lucas - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Dimas Fabiano - Chico Rafael - Leonídio Bouças - Arlen Santiago -
Jayro Lessa - Alberto Bejani - José Milton - Sargento Rodrigues - Gil 
Pereira - Gustavo Valadares - Antônio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva -
Carlos Pimenta- lvair Nogueira- Sidinho do Ferrotaco- Maria Olívia-
Mauro Lobo - Doutor Ronaldo - Pinduca Ferreira - Bispo Gilberto. 

Justificação: A alteração do § 6° do art. 36 da Constituição do 
Estado tem por finalidade fixar o prazo máximo de 180 dias para a 
análise dos processos de aposentadoria dos servidores públicos, 
garantindo-lhes o direito de contar o tempo de afastamento preliminar, 
se houver o pagamento da contribuição previdenciária. 

Tem chegado ao conhecimento desta Casa Legislativa a 
insatisfação de servidores quando requerem sua aposentadoria. O 
servidor, após contagem de tempo pelo órgão público em que está 
lotado, afasta-se ao protocolar o requerimento de aposentadoria, 
como previsto na Constituição Estadual. 

Entretanto, a morosidade do Estado em definir a aposentadoria tem 
acarretado sérios prejuízos aos servidores, que pagam caro pela 
inoperância dos órgãos públicos. Há casos de processos de 
aposentadoria tramitando há mais de seis anos, ficando o servidor 
afastado, mas recebendo como se na ativa estivesse, sem nenhum 
direito, sem uma definição de sua atividade funcional , sem um local de 
trabalho e, ainda, com o tempo, perdendo as condições necessárias 
para o retorno ao trabalho. 

O Estado chega ao cúmulo de convocar diversos servidores, 
afastados há anos, para voltar ao serviço em virtude da modificação 
da legislação, não levando em consideração os critérios da legislação 
vigente na época do pedido de aposentadoria. Pode-se notar que a 
morosidade na concretização da aposentadoria é nociva ao servidor e 
ao próprio serviço público. 



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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 8/2003 
Altera o art. 39 a Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato 

as Disposições Constitucionais Transitórias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O § 1 o do art . 39 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 13: 
"Art. 39- ...... .............................. . 
§ 1 O - Os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens do 

servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, 
limites de idade e condições de transferência para a inatividade serão 
estabelecidos em estatuto próprio, respeitando o disposto no § 13 
deste artigo. 

§ 13 - A promoção por tempo de serviço é conferida ao Cabo ou ao 
Soldado da ativa em decorrência da efetiva prestação de serviços por 
um período de dez anos, com o objetivo de incentivar a carreira e 
estimular o fiel cumprimento das obrigações que a lei lhes impõe, 
observando-se os seguintes requisitos: 

I - a promoção por tempo de serviço será efetuada por antigüidade, 
consideradas as vagas existentes e caberá ao Cabo ou ao Soldado da 
ativa que tiverem atingido, na respectiva relação de acesso, lugar 
correspondente às vagas existentes por antigüidade, observados os 
seguintes requisitos: 

a) estejam, no mínimo, no conceito "8" ou equivalente há dois anos; 
b) tenham sido considerados aptos em inspeção de saúde; 
c) estejam aprovados em exame de aptidão profissional; 
11 - o Soldado da ativa, ao completar dez anos de efetivo serviço na 

mesma graduação, será promovido por tempo de serviço ao grau 
hierárquico imediatamente superior, observado o número de vagas 
existentes e os critérios estabelecidos no inciso I; 

111 - o Cabo da ativa , ao completar dez anos de efetivo serviço na 
mesma graduação, será promovido por tempo de serviço ao grau 
hierárquico imediatamente superior, mediante a conclusão, com 
aproveitamento, do Curso Especial de Formação de Sargentos ou 
equivalente. 
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IV - o ingresso no Curso Especial de Formação de Sargento dar-
se-á mediante aprovação em exame de seleção, devendo ser 
reservadas, conforme regulamentação do Executivo, vagas para os 
Cabos que cumpram o requisito temporal estabelecido no inciso 
anterior. 

V - o Cabo convocado para freqüentar o Curso de Especial 
Formação de Sargentos poderá requerer a desistência desse direito, 
caso não tenha interesse na promoção à graduação de 3°-Sargento, 
podendo ser reconvocado, a qualquer tempo, mediante a 
apresentação de prévio requerimento, para curso subseqüente, dentro 
do limite das vagas existentes. 

VI - uma vez na graduação de 3°-Sargento, as demais promoções 
obedecerão às regras estabelecidas na legislação em vigor.". 

Art. 2° - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste 
parágrafo, serão regulamentados pelo Executivo. 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação." 

Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira - Márcio Passos - Dimas Fabiano - Jayro Lessa -

Bispo Gilberto - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Durval 
Ângelo - Alberto Pinto Coelho - Gil Pereira - Luiz Fernando Faria -
Carlos Pimenta - lvair Nogueira - Antônio Júlio - Elmiro Nascimento -
José Henrique - Olinto Godinho - Bonifácio Mourão - Biel Rocha -
Dilzon Melo - Antônio Andrade - Leonardo Quintão - Chico Rafael -
Alencar da Silveira Júnior - Sidinho do Ferrotaco. 

Justificação: Há mais de dois séculos que perdura o atual modelo, 
desestimulando os militares com longos intervalos para promoção, 
notadamente as praças, que, em elevado número, permanecem na 
corporação por 30 anos sem sequer galgarem a graduação de Cabo. 

A presente proposta de emenda a constituição vem dar um novo 
estímulo aos militares mineiros, visto que muitos desses profissionais 
dedicam uma vida inteira à respectiva corporação e, por razões 
diversas, que vão da inexistência de vagas à pura e simples 
intolerância dos superiores, não logram progresso na carreira. 

Como se verifica a transferência compulsória do militar para a 
inatividade ao completar 30 anos de efetivo serviço, o benefício lhe 
será concedido, no máximo, três vezes, o que não chega a 



comprometer os mecanismos de promoção previstos na legislação 
complementar. 
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Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1/2003 
Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -

CESB -, órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior, 
do Sistema Estadual de Saneamento Básico, conforme determinam o 
art. 192 da Constituição Estadual e o art. 14 da Lei no 11.720, de 
29/12/94. 

Parágrafo único - Deverão incluir-se entre as competências do 
CESB: 

I - aprovar a proposta de projeto de lei que dispõe sobre o Plano 
Quadrienal de Saneamento Básico, a ser apresentado pelo Poder 
Executivo à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até o 
dia 30 de junho do primeiro ano de mandato do Governador do 
Estado; 

11 - apreciar e publicar, até 30 de abril de cada ano, relatório anual 
sobre a situação de salubridade ambiental no Estado de Minas Gerais; 

111 - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano 
Estadual de Saneamento Básico aprovado; 

IV - apreciar e aprovar a proposta de orçamento anual do setor 
público estadual na área de saneamento básico; 

V - decidir sobre a alocação de recursos financeiros para os órgãos 
estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação; 

VI - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de 
forma a gerar indicadores; 

VIl - coordenar a integração com as demais áreas da administração 
estadual, sobretudo as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 
desenvolvimento urbano e habitação; 

VIII - fomentar, em sua área de atuação, a formação de recursos 
humanos, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 



tecnológica; 
IX - estimular a institucionalização de programas de educação em 

saúde, com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de 
ensino, inclusive nos meios de comunicação de massa; 

X - propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da 
população a informações sobre saneamento. 

Art. 2° - Será assegurada a representação paritária entre a 
sociedade civil organizada e representantes do poder público no 
CESB. 

§ 1° - Representam a sociedade civi l organizada: 
I - um cientista de notório saber; 
11 - quatro representantes das associações microrregionais de 

municípios; 
111 - um representante da Associação dos Serviços Municipais de 

Água e Esgoto - ASSEMAE -; 
IV - um representante da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária Ambiental - ASES -; 
V - um representante sindical da área da saúde; 
VI - um representante da Associação Brasileira de Água 

Subterrânea - ABAS -; 
VIl - um representante da Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos - ABRH -; 
VIII - um representante da Associação dos Conselhos Municipais de 

Defesa do Meio Ambiente - ACODE -; 
IX - um representante da Associação das Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico - AESB -; 
X - um representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

- AMDA -; 
XI - um representante da Associação Mineira dos Municfpios - AMM 

XII - um representante da Associação Nacional de Secretários 
Munic1pa1s de Meio Ambiente- ANNAMA -; 

XIII - um representante da Associação dos Vereadores de Minas 
Gerais- AVMG -; 

XIV - um representante da Federação das Associações de 
Moradores em Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte- FAMOB -; 

XV - um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas 
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Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Esgotos -
SINDÁGUA -; 

XVI - um representante do Programa Estadual de Orientação e 
Proteção do Consumidor - PROCON -; 

XVII -um representante das centrais sindicais; 
XVIII- um representante da Associação das Donas de Casa. 
§ 2° - Representam o poder público: 
I - um representante da Assembléia Legislativa; 
11- um representante da Caixa Econômica Federal ; 
111 - um representante da Fundação Nacional de Saúde; 
IV - um representante do Ministério Público; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerats- EMATER -; 

VI - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC -; 

VIl- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
VIII- um representante da Secretaria de Estado da Habitação; 
IX - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e 

Obras Públicas: 
X - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM -; 

XI - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; 

XII - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
XIII - um representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
XIV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da 

Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
XV - um representante da Secretaria de Estado de Assuntos 

Municipais; 
XVI - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais- BDMG -; 
XVII - um representante da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG - e do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental -
DESA -; 
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XVIII - um representante da Universidade Estadual de Minas 

Gerais- UEMG -; 
XIX - um representante da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA-MG -; 
XX - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

IGAM -; 
XXI - um representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
§ 3° - Cada membro do CESB terá um suplente, que o substituirá em 

caso de impedimento. 
§ 4°- O CESB será presidido pelo titular da Secretaria de Estado a 

que estarão subordinadas as ações de saneamento básico. 
§ 5° - O Secretário Adjunto da Pasta referida no parágrafo anterior 

será o substituto do Presidente, nos seus impedimentos. 
Art. 3° - O CESB contará com uma Secretaria Executiva, 

responsável pelas ações de cunho operacional demandadas pelo 
Conselho e pelo municiamento das informações necessárias às suas 
deliberações. 

Parágrafo único - O Governo do Estado assegurará recursos 
suficientes para garantir a estrutura física e de pessoal demandada 
para a implantação e o funcionamento da Secretaria Executiva e do 
CESB. 

Art. 4° - O regulamento do CESB disporá sobre a formação de 
câmaras especializadas, sobre a estrutura administrativa de sua 
Secretaria Executiva e sobre a dinâmica das reuniões plenárias, além 
de outras questões de caráter específico. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A importância das ações de saneamento na melhoria 

da qualidade de vida da população, associada intrinsecamente ao 
direito à cidadania, definido nas Constituições Federal e Estadual , 
bem como as interfaces dessas ações com a saúde pública, o meio 
ambiente e o desenvolvimento urbano e rural são, hoje, ponto 
determinante de discussão e reivindicação de todos os segmentos da 
sociedade. 

A atual limitação de recursos para investimentos em saneamento, 
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em parte motivada pela difícil situação economrca do País, mas 
também pela falta de prioridade e apoio político, representa enorme 
restrição ao desenvolvimento do setor. Tal situação vem contribuindo 
para o agravamento do preocupante quadro de doenças provocadas 
pela ausência de saneamento básico, o que evidencia a falta de uma 
política que estabeleça critérios e princípios, além de propiciar o 
efetivo controle social. 

Hoje são, aproximadamente, 2 milhões de habitantes sem 
abastecimento de água em nosso Estado. Note-se que a existência de 
abastecimento de água nem sempre significa oferecimento à 
população de água em quantidade suficiente e com qualidade 
satisfatória. O esgotamento sanitário hoje é sinônimo, quase apenas, 
de coleta dos efluentes, dado o inexpressivo volume de esgotos 
sanitários submetidos a tratamento. Mesmo assim, calcula-se que 6 
milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto. 

No campo da limpeza pública, estima-se que em mais de 1/3 das 
sedes municipais os serviços de coleta atendam a menos de 50% da 
população. 

Quanto à destinação final , pesquisas apontam menos de 6% dos 
municípios com formas adequadas de disposição final dos resíduos, 
em aterros ou por meio de compostagem. 

Na área de drenagem urbana, as cidades mineiras apresentam 
carência generalizada. É freqüente a ocupação de terras marginais a 
cursos de água por populações carentes, expostas, desse modo, ao 
contato com águas poluídas por esgotos e outros tipos de 
contaminação. Em muitas localidades ocorrem enchentes 
periodicamente, o que vem agravar a situação. 

Na área de controle de vetores, assumida de forma restrita pelo 
poder público, verifica-se que a população permanece vulnerável a 
enfermidades transmitidas por roedores, moluscos e artrópodes. 

Considerando tars questões e a grande abrangência das ações de 
saneamento necessárias em Minas Gerais, é consenso que uma nova 
forma de gestão e um novo arranjo institucional deverão ser 
implementados, abrangendo, especificamente, as ações de 
abastecimento de água em quantidade suficiente e qualidade 
compatível , definida pelo Ministério da Saúde; ações de coleta e 
disposição adequada de resíduos líquidos e sólidos, notadamente os 



de caráter doméstico; drenagem urbana e controle de vetores e 
reservatório de doenças transmissíveis. 
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Em Minas Gerais, a fragilidade da política de desenvolvimento 
regional , no tocante à intersetorialidade demandada entre as políticas 
de planejamento, saúde, saneamento, educação, habitação, uso do 
solo, recursos hídricos e meio ambiente, tem dificultado a 
implementação de ações efetivas que resultem em melhorias para a 
comunidade. Essa preocupação já foi externada na Constituição 
Estadual de 1989, no art. 192, que obriga a formulação de uma 
política e de planos plurianuais de saneamento básico, prescrevendo 
a institucionalização de um setor que só existe, até hoje, em escassas 
ações, dispersas em órgãos públicos de diferentes instâncias. 

Essas questões sensibilizaram a Assembléia Legislativa, que 
promoveu, no período de 15 a 17/6/92, o Seminário Legislativo 
Saneamento É Básico, que mobilizou 36 entidades de representação 
profissional e patronal, públicas e não governamentais, órgãos 
públicos e privados de pesquisa, planejamento e gestão de 
saneamento básico, nos níveis municipal, estadual e federal. Houve 
672 participantes, que, em plenárias específicas, discutiram 
alternativas de gestão, institucionalização do setor e relação de 
saneamento com as interfaces de saúde, ambiente e cidadania. 
Foram votadas as principais diretrizes para a formulação das bases de 
uma política de saneamento para o Estado de Minas Gerais. 

O aprofundamento das discussões após o seminário resultou na 
promulgação da Lei no 11 .719, de 29/12/94, que dispõe sobre o Fundo 
Estadual de Saneamento Básico, regulamentada em 23/5/95, e da Lei 
no 11.720, de 29/12/94, que estabelece a Política Estadual de 
Saneamento Básico, ainda não regulamentada. 

Neste momento, é importante que regulamentemos o art. 192 da 
Constituição Estadual , criando, por meio de lei, o Conselho Estadual 
de Saneamento Básico, um dos pilares da Política Estadual de 
Saneamento Básico, que permitirá seu efetivo controle social. 

Da época em que foi realizado o seminário até esta data, houve o 
agravamento da crise, com o recrudescimento de doenças evitáveis 
por ações de saneamento, como a dengue, a leishmaniose e a 
esquistossomose. Também houve o aumento do passivo ambiental , 
notadamente pelos lançamentos de esgotos sanitários e pelos "lixões" 
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a céu aberto. 
A Assembléia Legislativa precisa resgatar as decisões do seminário, 

retomando e propondo a regulamentação de política estadual de 
saneamento definida no art. 192 da Constituição Estadual , alicerçada 
no Sistema Estadual de Saneamento Básico, com seu Conselho 
Estadual de Saneamento Básico- CESB -, tendo como instrumentos o 
Plano Estadual de Saneamento Básico - CESB - e o Fundo Estadual 
de Saneamento Básico - FESB -, criados pelas Leis n°s 11 .719 e 
11.720. 

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

PROJETO DE LEI N° 2/2003 
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 no 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; 
11 -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; 
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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 no 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: 
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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 assegurado, durante consultas, internações, procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas necessidades 
fisiológicas: 

a) integridade física ; 
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 

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 nu 
11.802, de 18 de janeiro de 1995, com as modificações introduzidas 
pela Lei n° 12.684, de 1° 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 
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entre os usuários dos serviços de saúde; 

li -manter acessos diferenciados para os usuários do Sistema Único 
de Saúde - SUS - 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; 

11 - o atendimento equânime 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 SUS. 

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções 
administrativas, civis e penais, nos termos da Lei no 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, de fevereiro de 2003. 
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 os serviços de assistência à saúde. Entretanto, falta ainda 
introduzir em nossa legislação algumas normas de comportamento 
que assegurem, de maneira universal, direitos essenciais aos usuários 
dos serviços de saúde. 
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É visível o impacto positivo do Código do Consumidor sobre a 

melhoria das relações comerciais entre fabricantes , revendedores e 
compradores. Em um 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 projeto em questão tem esse objetivo. Elaborado com base em 
projeto de lei similar, de autoria de Roberto Gouveia, do PT de São 
Paulo, foi transformado em lei desde 1999 e 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 3/2003 
Institui o Programa e o Fundo de Desenvolvimento das Áreas 

Integradas das Regiões do Triângulo e Alto Paranaíba - Pró-Triângulo 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Desenvolvimento de Áreas 

Integradas do Triângulo e Alto Paranaíba, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento harmônico de áreas selecionadas, por meio da 
ampliação e da melhoria da infra-estrutura econômica e social e da 
dinamização das atividades produtivas das áreas incluídas no 
Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Tnângulo e 
Alto Paranaíba - Polocentroeste e representar a região no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro - Oeste - FCO. 

Art. 2° - Fica instituído o Fundo Regional de Investimentos para o 
desenvolvimento de Áreas Integradas do Triângulo e Alto Paranaíba, 
que será dotado dos seguintes recursos: 

I - recursos orçados pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais; 
11 - doações e legados; 
111 - contribuições de empresas interessadas em participar do 

programa, que poderão, para isso, deduzir do saldo devedor do ICMS 
e do ISS, desde que tenham a aprovação expressa das Secretarias da 
Fazenda Estadual e Municipal. 
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Art. 3° - O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Triângulo e Alto Paranaíba visa: 
I - ao fortalecimento da infra-estrutura econômica e social , 

compreendendo: 
a) energia; 
b) transporte; 
c) urbanização e saneamento básico; 
d) telecomunicações; 
11 à dinamização das atividades produtivas regionais, 

especialmente quanto; 
a- ao aperfeiçoamento e à expansão dos serviços de crédito rural e 

assistência técnica; 
b - introdução de novas tecnologias na agroindústria e na 

agropecuária; 
c - à organização da comercialização e do abastecimento; 
d - ao fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo; 
e - na defesa do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e 

da cultura regional ; 
f - no fortalecimento do turismo em todas as suas formas; 
111 - ao desenvolvimento regional, à ampliação das oportunidades de 

emprego e ao incremento de renda. 
Art. 4° - O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Triângulo e Alto Paranaíba será coordenado por um Conselho Diretor 
e seus respectivos projetos supervisionados pela Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral. 

Art. 5° - Compõem o Conselho Diretor, como membros natos: 
I- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, na 

qualidade de Presidente; 
11 - o Secretário de Estado da Agricultura; 
111 -o Secretário de Estado da Educação; 
IV - o Secretário de Estado da Saúde; 
V - o Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de Minas Gerais - DER-MG -; 
VI - o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -

CEMIG -; 
VIl -o Diretor-Geral do Departamento de Águas e Energia; 
VIII - representante do ITER; 



IX- o Diretor do BDMG; 
X- o Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
XI - o Secretário de Estado de Turismo; 

IOlJ 

XII - seis representantes das associações de Prefeituras das regiões 
do Triângulo e do Alto Paranaíba, por elas escolhidos. 

Art. 6° - Compete ao Conselho Diretor: 
I - estabelecer as diretnzes gerais do Programa, definindo 

estratégias e determinando a escala de prioridades; 
11 - promover a ação articulada entre as diversas entidades 

participantes; 
111 - responder pela observância do cumprimento dos objetivos e das 

metas estabelecidas no Programa; 
IV - aprovar os planos operativos anuais de cada projeto, bem como 

outros procedimentos administrativos para melhor operacionalização 
do Programa; 

V - apreciar e encaminhar aos organismos de financiamento de 
projetos os documentos de programação econômico-financeira e os 
relatórios de acompanhamento; 

VI - exercer outras atribuições correlatas. 
Art. r- Compete à Unidade Técnica do Programa: 
I - supervisionar a execução das atividades a serem desenvolvidas 

pelas entidades participantes; 
11 - proceder, periodicamente, à avaliação econômico-social dos 

projetos em desenvolvimento; 
111 - elaborar anualmente, no mês de agosto, em articulação com 

todas as instituições envolvidas, os planos operativos dos projetos 
para o exercício seguinte, encaminhando-os ao Conselho Diretor para 
aprovação; 

IV - elaborar documentos de programação econômico-financeira e 
relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades 
executadas; 

V - sugenr ao Conselho Diretor procedimentos administrativos para 
melhor operacionalização dos projetos; 

VI - desempenhar outras atividades correlatas, por delegação do 
Conselho Diretor. 

Art. 8° - A responsabilidade pela execução das atividades do 
Programa, por parte das entidades participantes será definida em 
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convênios interinstitucionais. 

Art. 9° - O Estado regulamentará o Programa no prazo de sessenta 
dias. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 11 - Revogam-se as disposições em contráno. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O art. 51 da Constituição Estadual prevê a instituição 

de organismos para garantir a articulação de políticas públicas 
regionais. O Estado já tem política regional para a região Norte, a qual 
tem funcionado muito bem, garantindo uma política de investimentos e 
de articulação interinstitucional. 

Tendo em vista a geração de recursos para o desenvolvimento 
regional, a Constituição Estadual prevê também, em seu art. 180, 
inciso I, "a concessão de incentivo fiscal destinado a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do Estado". Desta forma, este projeto cria as condições para 
que o Triângulo e o Alto Paranaíba sejam reconhecidos pelo seu 
potencial e lhes dá condições de desenvolvimento compatíveis com a 
situação geográfica, cultural da região, principalmente tendo em vista 
o seu potencial econômico e permanente contribuição para o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 4/2003 
Dispõe sobre o cadastramento e fiscalização, pelo Estado, das 

atividades dos prestadores de serviço de chaveiro e instalador de 
sistema de segurança. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatório o cadastramento dos prestadores de serviços 

de chavetro e de instalador de sistemas de segurança, bem como dos 
respectivos cursos de formação, treinamento e habilitação, pela 
Secretaria de Defesa Social , na forma do regulamento. 

§ 1° - São considerados instaladores de sistema de segurança, para 
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os efeitos desta lei, aqueles que realizarem venda, instalação e 
manutenção de todo e qualquer dispositivo ou equipamento de 
segurança para imóveis e veículos. 

§ 2° - Os prestadores de serviços de que trata esta lei deverão 
afixar, em seus estabelecimentos, de modo visível ao público, o 
comprovante de seu cadastro junto ao Estado, na forma do caput. 

Art. 2° - Caberá ao Estado, na forma a ser regulamentada, a 
disposição de normas disciplinares, bem como o rigoroso controle e 
fiscalização quanto ao exercício das atividades previstas no artigo 
anterior, bem como aos cursos de formação e a venda de materiais e 
ferramentas exclusivamente utilizadas naquelas atividades. 

Art. 3° - Os prestadores de serviço de que trata esta Lei manterão 
controle, por meio de formulário padronizado e na forma do 
regulamento, de informações sobre os serv1ços executados, as 
vendas efetuadas e os respectivos clientes. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contráno. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: A presente proposição visa atribuir ao Estado a 

obrigação mínima de fiscalizar as atividades mencionadas, que não 
são fiscalizadas por ausência de previsão legal , o que constitui risco à 
segurança patrimonial e pessoal dos cidadãos mineiros. 

A partir da aprovação e vigência dos dispositivos propostos, ao se 
contratarem os serviços de chaveiro ou de instalador de sistemas de 
segurança, ter-se-á um mínimo de garantia de que o prestador é 
idôneo na prestação de seus serviços. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, 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° 5/2003 
Estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de 
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domín1o ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O uso, eventual ou não, de bens imóveis de domínio ou 

propriedade do Estado de Minas Gerais, a qualquer título, será 
precedido de permissão e deverá ser passível de pagamento de preço 
pelo permissionário, nos termos desta lei. 

Parágrafo único - O preço a que se refere o "caput" deste artigo é de 
caráter não tributário e tem por objetivo remunerar o uso do subsolo, 
do solo e do espaço aéreo cujo domínio ou propriedade sejam do 
Estado de Minas Gerais e que estejam ou venham a ser utilizados por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

Art. 2° - A permissão será o ato administrativo unilateral, 
discricionário e precário através do qual o Estado de Minas Gerais 
facultará a utilização privativa e onerosa de qualquer espécie de bens 
públicos imóveis, seu solo, subsolo e espaço aéreo, para fins 
específicos, e será obrigatoriamente formalizada por decreto. 

Art. 3° - O preço a ser cobrado, definido em regulamento, observará 
os seguintes parâmetros mínimos: 

I - não será inferior ao cobrado pela União Federal , pelo uso de seus 
bens. 

11 - não será inferior a R$2,00 (dois reais) por metro linear, ou sua 
projeção, de área utilizada, mensalmente. 

Art. 4° - O compartilhamento de espaço, de qualquer modalidade e 
sob qualquer pretexto, deverá ser previamente comunicado à 
autoridade competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao 
compartilhamento, acrescida de, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
sobre o preço cobrado por metro linear. 

Parágrafo único - A ausência de comunicação e a constatação 
posterior do compartilhamento consistirão em infração, punível com 
multa nunca inferior a cem vezes o valor do preço, apurado 
mensalmente. 

Art. 5° - O ato de permissão deverá determinar, quando expedido, a 
vinculação entre o início da permissão para o uso do bem e a 
prestação de garantia real pelo pagamento do preço público 
proporcional no mínimo, a doze meses. 

Art. 6° - Nenhuma intervenção física , sob pena de responsabilidade 
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funcional , poderá ser autorizada em bem imóvel pertencente ou 
sob o domínio do Estado de Minas Gerais, sem a prévia permissão de 
uso devidamente formalizada, nos termos do art. 4°. 

§ 1 o - Na hipótese da ocorrência de intervenção física não autorizada 
em imóvel pertencente ou sob o domínio do Estado de Minas Gerais, 
deverá ser declarada a inidoneidade do infrator, com o impedimento 
deste em contratar com o poder público, além das demais cominações 
previstas em regulamento, obedecido o devido processo legal e o 
amplo direito de defesa. 

§ 2° - A declaração não obsta o ajuizamento obrigatório, pela 
Procuradoria do Estado de Minas Gerais, da ação judicial 
correspondente . 

Art. r - Os recursos resultantes da aplicação desta lei passam a 
integrar a receita corrente do Fundo de Fomento e Desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE. 

Art. 8° - É acrescentado parágrafo ao art. 3° da Lei n° 11 .396, de 
6/1/94, com a seguinte redação: 

§ ... - Os recursos advindos da cobrança de preço público pela 
utilização de bens de propriedade ou domínio do Estado serão 
utilizados, obrigatoriamente, no atendimento às necessidades sócio-
econômicas dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do rio Doce". 

Art. 9° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias 
contados a partir de sua publicação, sob pena de responsabilidade. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1° de fevereiro de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: Deve ser de nosso interesse, enquanto integrantes do 

Poder Legislativo, o oferecimento de normas que possibilitem ao 
Poder Executivo o aumento de suas receitas , a fim de realizar todas 
as tarefas inerentes ao poder público, especialmente no tocante a 
responsabilidade no auxílio às populações e às regiões com menor 
índice de desenvolvimento. 

Uma das possibilidades de aumento de receita é a cobrança pelo 
uso de bens públicos de propriedade do Estado, seja por propriedade 
imobiliária direta, seja por domínio legal. 

Não se trata, no caso tem tela, da cobrança pelo uso de bens 
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comuns. O uso de bens comuns é direito de todos os cidadãos 
mineiros, que pisam no solo de sua terra. Mas esse direito, não pode 
se confundir com a exploração econômica de tais espaços, como 
ocorre com empresas de comunicação de dados, de 
telecomunicações, de infov1as, de distribuição de energia elétrica, de 
captação, tratamento e distribuição de água e esgoto, que 
gratuitamente utilizam solo, subsolo e espaço aéreo públicos para 
proveito econômico, muitas vezes "sublocando-os" a parceiros 
econômicos. 

Não se trata de criação de tributo, uma vez que a matéria não é 
tributária, mas sim de preço público; e há precedentes na União e em 
diversas Capitais dos Estados federados, especialmente no Sudeste e 
no Sul do País, quanto à adoção de medidas similares, relativamente 
às áreas de domínio público municipal. 

A destinação de tais recursos ao FUNDESE também não se trata de 
vinculação de receita tributária, considerando principalmente a 
natureza do preço, que é remuneratória ao Estado, e não tributária. 

Assim sendo, não há óbices de natureza constitucional para a 
aprovação da presente proposição, e, meritoriamente, o 
estabelecimento de tais medidas proporcionará aumento de receita do 
Estado de Minas Gerais e, principalmente, justiça social, uma vez que 
os recursos estão destinados a bolsões de pobreza notoriamente 
reconhecidos. 

- 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° 6/2003 
Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com empresa, ou 

consórcio de empresas, com o objetivo de implementar sistema de 
parceria na prestação de serviços e administração de unidade 
prisional e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato com 

empresa, ou consórcio de empresas, que tenha estabelecimento 
instalado ou em via de instalação no Estado, exigida a licitação, com o 
objetivo de implementar sistema de parceria na prestação de serviços 
e na administração de unidade prisional, equiparada ou acessória, do 
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Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - A autorização a que se refere o art1go anterior tem como 
objetivo específico a construção, a recuperação, a manutenção, o 
melhoramento e a prestação de serviços para a administração de 
unidade prisional. 

Art. 3° - Os contratos celebrados em decorrência da autorização 
prevista no art. 1 o desta lei serão firmados pelo Estado, representado 
pelo Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, pelo Secretário 
de Estado da Fazenda, pelo Secretário de Estado da Defesa Social , e 
pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e, quando 
for o caso, com a interveniência do titular de órgão ou entidade a que 
se vincule o objeto do ajuste. 

Parágrafo único - Norma regulamentar estabelecerá as formas e os 
sistemas de orientação técnica, supervisão e controle a cargo do 
poder público, abrangendo o processo licitatório a execução e a 
fiscalização dos serviços e das obras e a fiscalização da execução 
penal e do regime penitenciário. 

Art. 4° - A remuneração pelos serviços será fixada, reajustada e 
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no 
edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e o disposto nesta lei. 

Art. 5° - O prazo para a autorização de que trata esta lei é de até 5 
(cinco) anos, podendo ser prorrogado por, no máximo, 5 (cinco) anos, 
se houver interesse público devidamente justificado e desde que a 
prorrogação esteja prevista no edital. 

Parágrafo único - o prazo da autorização fixado no edital de licitação 
deverá atender, em cada caso, o interesse público e as necessidades 
ditadas pelo valor do investimento. 

Art. 6° - Os serviços e as obras executadas, assim como seus bens 
e valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem 
ônus, ao Estado, ou ficarão sob administração do poder público até 
que seja ultimada a doação, se a empresa, ou consórcio de empresas, 
não obtiver êxito no alcance do objetivo previsto nesta lei e em seu 
regulamento. 

Art. 7° - A empresa, ou consórcio de empresas, autorizada na forma 
do artigo 1 o desta lei fica obrigada a contratar seguro para o preso, 
provisório ou sentenciado que se encontrar em cumprimento da 
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execução penal e em regime penitenciário. 

Art. 8° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa 
cópia do contrato celebrado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
data de sua assinatura. 

Art. go - O Poder Executivo proporá as consignações, as alterações 
orçamentánas e as alterações de diretrizes necessárias aos registros 
previstos nesta lei. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: Esta proposição tem por objetivo autorizar o Poder 

executivo a celebrar contratos com empresa, ou consórcio de 
empresas, que desejar prestar serviços através da administração de 
unidades prisionais geridas atualmente pelo Estado. 

Não se trata de delegar uma responsabilidade inerente ao poder 
público, ou de privatizar as cadeias em nosso território, mas sim de 
uma iniciativa de fazer valer a lei, pois, conforme o previsto no artigo 
4° da Lei Estadual no 11.404, de 25/1/94, que dispõe sobre as normas 
para a execução penal e que determina: "No regime e no tratamento 
penitenciário serão observados o respeito e a proteção aos direitos do 
homem". Assim, resta perguntar: Está-se conseguindo reeducar o 
sentenciado e prover a sua reintegração na sociedade? A resposta 
seria: não! Ao analisar o número crescente de rebeliões e a constante 
violência interna nas penitenciárias espalhadas por todo o País e a 
insegurança alarmante em que a população está vivendo. 

A superlotação é um dos maiores problemas que assolam o nosso 
sistema penitenciário. O número insuficiente dos diversos tipos de 
unidades prisionais - presídio, cadeia pública, penitenciária, colônia 
agrícola, industrial ou similar, casa do albergado, centro de 
reeducação do menor e jovem adulto, CERESP, centro de observação 
para realização de exame criminológico, hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-imputáveis, casa de 
detenção, delegacias de polícia e distritos policiais -, é fator 
determinante das péssimas condições para o cumprimento de pena e 
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deságua injustificadamente em nova pun1çao para o detento, 
perpetuando num círculo vicioso as constantes rebeliões e tentativas 
de fuga em massa. 

Nosso Estado possui 11 penitenciárias, três colônias penais, dez 
centros de recuperação de menores, três hospitais (geriátrico, para 
toxicômanos e manicômio), abrigando 20.750 presos, sendo 4.500 
sentenciados sob a guarda da ex-Secretaria Estadual de Justiça e 
16.250 sob a responsabilidade da ex-Secretaria de Segurança 
Pública. Destes últimos, 60% (sessenta por cento) já foram 
condenados e aguardam vaga e transferência para alguma 
penitenciária. Conforme informações, também, da atual Secretaria de 
Estado da Defesa Social. até abril de 2003 serão inauguradas mais 13 
penitenciárias e já estão sendo negociados recursos com o Ministério 
da Justiça visando à construção de mais 13 unidades, o que triplicará 
a nossa capacidade. 

Os gastos financeiros com a manutenção desse contigente, 
representam, em média, para o Tesouro Estadual, o montante unitário 
de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) por mês. 

A situação atual é caótica, pois diariamente são presos em média 
600 (seiscentos) novos infratores, e existe, ainda, a duplicidade de 
responsabilidades: o Poder Judiciário tem a gerência do detento, 
sendo o Estado apenas seu depositário. A diversidade do regime 
penitenciário obriga nossos órgãos a gerenciar situações adversas, 
tais como: a separação de infratores em regime aberto, semi-aberto, 
fechado, trabalho interno e externo, prisão-albergue, livramento 
condicional, indulto, graça, anistia, comutação de pena, supervisão do 
liberado e do sursitário, centros de reeducação de menores e do 
jovem adulto, isso tudo torna mais intrincado o já difícil cumprimento 
das normas da execução penal. 

Cabe lembrar que a maior parte das prisões e das condenações tem 
por causa o tóxico, crime da alçada do Governo Federal , mas que 
depende de vagas no sistema estadual. 

Os gestores dos órgãos públicos responsáveis por esta matéria têm 
conseguido, na medida do possível, colher bons resultados, pois, além 
do incentivo às APAC's- Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados, lutam pela implantação também de idéias inovadoras, 
como, por exemplo, a do Perspectiva - Programa Estadual de 
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Recuperação Social, fundamentado na busca de entidades 
parceiras do nível da UFMG, SESI , SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, 
FIEMG, Fundação João Pinheiro, Loteria Mineira, Microsoft, 
Prodemge, Utramig, entre outras, para conseguir resgatar a dignidade, 
a Cidadania, a auto-estima e os direitos de presos recuperandos em 
Minas. 

Sabe-se, também, da completa exaustão do poder público, 
atualmente, para poder sanar todas essas mazelas impostas pelo 
tratamento reeducativo de cada sentenciado, problema aliado à falta 
crescente de recursos financeiros para debelar em curto prazo a 
demanda pela construção de novas penitenciárias e pela melhoria das 
unidades prisionais hoje existentes. 

Assim, este projeto de lei inaugura, digamos, uma nova fase: o 
processo de terceirização da construção, da reforma e da 
administração de presídios públicos, representando, para a iniciativa 
privada, uma oportunidade de participação efetiva e, por outro lado, o 
alcance de uma solução duradoura para o problema. 

Tem-se conhecimento de iniciativas deste nível em outros Estados 
da Federação, tais como a Bahia e o Paraná. O equacionamento do 
exíguo prazo de concessão exigido pela Lei das Licitações e o retorno 
do investimento vêm provocando a desistência de potenciais 
"interessados", pois o alto custo das despesas na construção de uma 
penitenciária demanda um tempo maior para haver ganhos financeiros 
e atração de mercado. Necessário é encontrar uma saída para 
contornar este empecilho. Mas o certo é que não podemos esperar 
mais por soluções efêmeras ou utópicas. O Estado e a sociedade têm 
que partir para algo menos ortodoxo. Daí a intenção de debatermos as 
idéias constantes no teor deste projeto de lei. 

Não quero de maneira alguma esgotar a matéria, talvez o mais certo 
fosse pensar em iniciar a adoção de um conjunto de medidas que 
v1sem a individualizar o direito para alcançarmos o bem estar social da 
coletividade. 

Certo de contar com o valioso apoio dos nobres pares desta Casa 
Legislativa, solicito a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 7/2003 

Define as atribuições do cargo de Administrador Público. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As atribuições do cargo de Administrador Público são: 
I - planejar, pesquisar, estudar, analisar, interpretar, implantar, 

coordenar e controlar os trabalhos nos campos de administração 
geral; 

11 - elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e 
laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às 
técnicas de organização; 

111 - selecionar pessoal e elaborar planos de cargos, carreiras e 
vencimentos; 

IV - organizar, analisar métodos e programas de trabalho, 
orçamento, administração de material e finance1ra, administração 
mercadológica e administração de produção; 

V - assessorar e prestar consultoria interna. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: Os estudos da Ciência da Administração têm 

demonstrado que o "impacto de gestão" e a eficiência na 
Administração Pública somente são possíveis quando há um corpo 
técnico qualificado e motivado. 

O Estado de Minas Gerais possui uma das mais belas carreiras da 
moderna gestão governamental, a do administrador público. Esse 
profissional, formado pela Escola de Governo, é justamente o servidor 
qualificado e motivado que deverá ser valorizado e lembrado em 
qualquer reforma e modernização de gestão no setor público de Minas 
Gerais. Todavia, ainda perduram dúvidas quanto à carreira, 
notadamente sobre suas funções. 

Destarte, levo à discussão as atribuições do administrador público 
como um passo importante para a consolidação dessa essencial 
carreira do serviço público mineiro. 

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

PROJETO DE LEI N° 8/2003 
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Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIPs -. institui e disciplina o Termo de 
Parceria e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público 

Art. 1 o - Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIPs - as pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, constituídas há, pelo menos, um ano, nos 
termos da lei civil, desde que os respectivos objetivos sociais e 
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos nesta lei. 

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a 
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus 
sócios ou associados, Conselheiros, Diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercíc1o de suas atividades, e que os aplica 
integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

§ 2° - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado 
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei. 

Art. 2° - Não são passíveis de qualificação como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público as associações detentoras da 
Declaração de Utilidade Pública e que ainda se dedrquem de alguma 
forma às atividades descritas no art. 3° desta lei: 

I - as sociedades comerciais ; 
11 - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de 

categoria profissional; 
111 - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas 

fundações; 
IV - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens 

ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócros; 
V - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 
VI - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 

mantenedoras; 
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VIl -as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito 

e suas mantenedoras; 
VIII -as organizações sociais; 
IX - as cooperativas; 
X - as fundações públicas; 
XI - as fundações, sociedades c1v1s ou associações de direito 

pnvado criadas por órgão público ou por fundação pública; 
XII - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de 

vinculação com o sistema financeiro nacional. a que se refere o art. 
192 da Constituição Federal. 

Art. 3° - A qualificação instituída por esta lei somente será conferida 
às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos 
objetivos sociais tenham, pelo menos, uma das seguintes finalidades: 

I - promoção da assistência social; 
11 - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico; 
111 - promoção gratuita da educação, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta lei; 
IV - promoção gratuita da saúde; 
V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 

promoção do desenvolvimento sustentável; 
VIl- promoção do voluntariado; 
VIII -fomento do esporte; 
IX - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 
X - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-

produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego 
e crédito; 

XI - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XII -promoção da ética, da paz, da Cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia e de outros valores universais; 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas 
neste artigo. 
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Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às 

atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de 
projetos, programas ou planos de ação correlatos, ou, ainda, pela 
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações 
sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins. 

Art. 4° - Atendido o disposto no art. 3°, exige-se ainda que, para se 
qualificarem como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por 
estatutos, cujas normas expressamente contenham, entre outras, as 
seguintes determinações: 

I - mandato dos Diretores e Conselheiros igual ou inferior a quatro 
anos; 

11 - adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação 
nas atividades da respectiva pessoa jurídica; 

111 - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de 
competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, e para emitir 
pareceres para os organismos superiores da entidade; 

IV - previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o 
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 
qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o 
mesmo objeto social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica com 
essas características, ao Estado; 

V - previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualificação instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que 
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes 
financeiros decorrentes de suas atividades serão transferidos a outra 
pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, 
preferencialmente, o mesmo objeto social , ou, na falta de pessoa 
jurfdica com essas características, ao Estado; 

VI - remuneração, se houver, para os administradores, gerentes ou 
Diretores, limitada aos valores praticados pelo mercado; 

VIl - normas de prestação de contas a serem observadas pela 



entidade, especificamente: 
a) observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade; 
b) publicidade, por publicação em jornal de grande circulação e na 

internet, no encerramento do exercício fiscal das demonstrações 
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de 
qualquer cidadão; 

Art. 5° - Cumpridos os requisitos dos arts. 3° e 4° desta lei, a pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, interessada em obter a 
qualificação instituída por esta lei deverá formular requerimento escrito 
ao Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, instruído com 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

I - estatuto registrado em cartório; 
11 -ata de eleição da diretoria; 
111 -balanços patrimoniais ou balancete; 
IV - declaração de isenção do imposto de renda, se houver. 
Art. 6° - Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, a 

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão decidirá no prazo de 
trinta dias. 

§ 1 o - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, emitirá, no prazo de quinze dias, 
certificado de qualificação da requerente como OSCIP, dando 
publicidade no órgão de imprensa oficial do Estado. 

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral, dará ciência da decisão, no prazo de quinze dias, 
mediante publicação no órgão de imprensa oficial do Estado. 

§ 3° - O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 
I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2° 

desta lei; 
11 - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3° e 

4° desta lei; 
111 - a documentação apresentada estiver incompleta. 
Art. 7° - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade 

sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do 
Ministério Público, desde que amparado por evidências de erro ou 
fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, 
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a perda da qualificação como OSCIP. 

§ 1 o - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida 
em processo administrativo, instaurado na Secretaria do Planejamento 
e Coordenação Geral, de ofício ou a pedido do interessado, ou 
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão 
assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

§ 2° - A perda da qualificação de OSCIP importará na rescisão do 
Termo de Parceria, a critério do poder público. 

Capítulo 11 
Do Fomento às Atividades 

Art. 8° - Às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
serão destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários 
ao cumprimento do Termo de Parceria, ressalvadas as hipóteses de 
inadimplência com o poder público ou de descumprimento das 
condições acordadas. 

§ 1 o - Ficam assegurados às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público os créditos previstos no orçamento e as respectivas 
liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso 
previsto no Termo de Parceria. 

§ 2° - A liberação de recursos em parcela única necessita de prévia 
autorização do poder público. 

§ 3° - Os bens de que trata este artigo serão destinados às 
entidades parceiras, consoante cláusula expressa no Termo de 
Parceria. 

§ 4° - Os órgãos públicos da administração estadual darão 
prioridade ao Termo de Parceria, em detrimento do convênio oneroso, 
para a liberação de recursos orçamentários e bens públicos 

Capítulo 111 
Do Termo de Parceria 

Art. go - Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 
instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as 
entidades qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de 
vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução 
das atividades de interesse público previstas no art. 3° desta lei. 

Art. 1 O - O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o 
poder público e as OSCIPs discriminará direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias. 
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§ 2° - O Termo de Parceria deverá conter, sob pena de 

considerar-se nulo, na íntegra, entre outras, cláusulas que disponham 
sobre: 

I - objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho 
proposto pela OSCIP; 

11 - estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 
respectivos prazos de execução ou cronogramas; 

111 - previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultados; 

V - obrigações da OSCI P, entre as quais a de apresentar ao poder 
público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do 
objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de 
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 
independentemente das previsões mencionadas no inciso IV; 

VI - publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, a cargo do 
órgão público do Estado, do extrato do Termo de Parceria e de 
demonstrativo da execução financeira. 

Art. 11 - A execução do objeto do Termo de Parceria será 
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de 
atuação correspondente à atividade fomentada. 

Art. 12 - É lícita a v1gência simultânea de um ou mais Termos de 
Parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal. 

Art. 13 - A OSCI P fará publicar, no prazo máximo de noventa dias, 
contados da assmatura do Termo de Parceria, regulamento próprio 
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras 
e serviços, bem como para compras com o emprego de recursos 
provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos 
no inciso I do art. 4° desta lei . 

Capítulo IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 14 - É vedada às entidades qualificadas como OSCIPs a 
participação em campanhas de interesse político-partidário ou 
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

Art. 15 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão 
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as 
informações pertinentes às OSCIPs. 



Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 9/2003 
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados nos contratos 

de serviços terceirizados e nos contratos de fornecimento em que 
participa a Administração Pública do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os órgãos da Administração Pública do Estado 

obrigados a exigir a comprovação do cumprimento das obrigações 
tributárias, fiscais e trabalhistas das empresas contratadas para a 
prestação de serviços terceirizados nas áreas de construção civil, 
limpeza, conservação, manutenção, vigilância, alimentação, 
fornecimento de combustíveis, manutenção de veículos e outras 
assemelhadas com que o Estado mantiver relação jurídica contratual. 

Parágrafo único - A empresa contratada deve comprovar, perante o 
órgão contratante, o cumprimento das obrigações de que trata o 
"caput" deste artigo, com antecedência de cinco dias do vencimento 
da fatura relativa aos serviços prestados. 

Art. 2° - O órgão responsável pela contratação deverá contar com 
serviço especializado para acompanhar e fiscalizar o estatuído nesta 
lei . 

Art. 3° - Comprovado o descumprimento das obrigações de que trata 
o art. 1 o desta lei, será procedida a retenção das parcelas referentes 
ao inadimplemento até que a empresa contratada prove por si que 
regularizou o pagamento das obrigações correspondentes. 

Parágrafo único - Os descontos serão efetuados dos créditos 
havidos em favor da contratada. 

Art. 4° - O gestor do órgão contratante é responsável , inclusive de 
forma solidária, pelas obrigações cíveis, trabalhistas e fiscais 
decorrentes de qualquer ressarcimento feito a ente público ou privado, 
pessoa jurídica ou natural, decorrente do objeto desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: O projeto de lei em questão tem a finalidade de 

adequar a realidade dos contratos administrativos às recentes 
decisões do Poder Judiciário, que, de várias formas, desobrigam o 
ente estatal , até mesmo quando tem a seu favor o texto expresso de 
lei . 

A Justiça do Trabalho, contrariando o art. 71 da Lei de Licitações, 
por meio do Tribunal Superior do Trabalho, tem orientação pacífica 
materializada pelo Enunciado no 331 que leciona assim: "o 
Inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, 
quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do título 
executivo judicial". 

É de fácil constatação que a decisão do Judiciário constrange o ente 
público a tomar medidas que a princípio seriam desnecessárias, tais 
como garantir-se frente às contratadas nos serviços terceirizados, 
principalmente em relação à inadimplência destas com suas 
obrigações trabalhistas, sob pena do Executivo ser obrigado a pagar 
esses encargos, e, por conseqüência, sofrer sérios prejuízos, uma vez 
que, cumprindo sua parte, paga a contratante, e, diante do 
descumprimento da contratada com suas obrigações trabalhistas, 
volta a ser compelido a desembolso, agora, com possibilidades 
concretas de prejuízos. 

Daí a preocupação aventada no projeto de lei em pauta, que tem 
uma única razão: atentar o administrador estadual para a situação 
criada pelo enunciado e evitar prejuízos para os cofres públicos. 

Por outro lado, a Lei n 8.212, de 1991, que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio, 
estabelece em seu art. 31 que: "o contratante de quaisquer serviços 
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de 
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas 
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele 
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prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23". 

A mesma lei no parágrafo 2° do citado artigo diz quais são os 
serviços incidentes: "entende-se como cessão de mão-de-obra a 
colocação, à disposição do contratante, em suas dependências ou na 
de terce1ros, de segurados que realizem serviços contínuos cujas 
características impossibilitem a plena identificação dos fatos 
geradores das contribuições, tais como construção civil , limpeza e 
conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados, 
independente da natureza e da forma de contratação". 

Assim, os encargos previdenciários, quando não cumpridos pela 
contratada, passam a ser de responsabilidade do contratante. no 
caso, a administração pública estadual, que não pode ficar a mercê da 
responsabilidade moral deste ou daquele administrador. 

Esses são os motivos que autorizam os nobres pares a aprovarem o 
projeto de lei em questão, que serve como alerta e fundamento para 
punir a irresponsabilidade do gestor público. 

- 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 No 10/2003 
Cria selo de segurança para a comercialização de Gás Liqüefeito de 

Petróleo - GLP - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os estabelecimentos comerciais que engarrafam, 

transportam e vendem, no atacado e no varejo, o Gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP -, no Estado de Minas Gerais ficam obrigados a 
submeter-se as normas de segurança expressas nesta lei. 

Art . 2 - Os botijões que armazenam o GLP devem atender às 
normas de segurança definidas pelo Conselho Nacional do Petróleo -
CNP- e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. 

§ 1 - A comprovação de que as normas do CNP estão sendo 
cumpridas será dada por um "selo de segurança", afixado nos 
botijões, contendo as seguintes informações ao usuário, sem prejuízo 
de outras, entendidas necessárias, por técnicos na área. 

I - data de revisão das condições de segurança dos botijões; 
11 - data de engarrafamento do produto; 
111 - prazo de validade do produto; 



IV - informações sobre assistência técnica; 
V - dados do engarrafador; 
VI - informações básicas de segurança. 
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Art. 3° - Ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais 
- I PEM-MG fiscalizará a aplicação desta lei. 

Art. 4° - A inobservância do art. 2° desta lei acarretará aos infratores 
as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11 - multa de até 1 00 unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas 

Gerais (UPFMGs) por botijão de gás; 
111 -apreensão dos botijões sem o "selo de segurança". 
Parágrafo único: em caso de reincidência a aplicação da multa será 

em dobro 
Art. so - Os estabelecimentos comerciais ficam proibidos de 

comercializar botijões de GLP que não apresentarem o "selo de 
segurança" e não cumprirem as normas de segurança estabelecidas 
por esta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo tornar 

obrigatória a observância das normas de segurança na 
comercialização de GLP. 

O selo de segurança proposto, contendo diversas informações ao 
usuário, tem o objetivo de tornar acessível ao comprador a atualidade 
dos dados de segurança, notadamente quanto à revisão e à 
segurança dos botijões. 

A nossa preocupação com a segurança desse tipo de produto se 
alicerça em freqüentes notícias na mídia que dão conta da não-
observância das normas de segurança pelos envolvidos na 
distribuição e na comercialização. multiplicando os fatores de risco de 
acidentes graves, com um produto altamente perigoso, cujo uso é 
comum em residências, hospitais, comércio, indústria e locais de 
grande afluência de público. 

O embasamento legal da competência estadual para legislar 
concorrentemente com a União, os Estados e o Distrito Federal, está 
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previsto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República, o 
qual preceitua que " compete aos Estados ( ... ) legislar 
concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor 
( ... )". 

Com a certeza de estar propondo norma que vem trazer maior 
segurança ao cidadão mineiro, espero a aprovação dos colegas 
parlamentares a este projeto de lei. 

- 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° 11 /2003 
Cria o Programa de Atividades do Sentenciado (PRO-ATIVA) e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Atividades do Sentenciado 

(PRO-ATIVA) no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - O Programa de que trata o art. 1 o tem por objetivo 

ressocializar, atender aos familiares dos sentenciados, 
profissionalizar, reduzir custos e fomentar a atividade produtiva dos 
sentenciados das unidades penitenciárias administradas pelo Estado. 

Art . 3° - A reintegração social e profissional, objetivo principal do 
PRO-ATIVA, será efetivada através da produção agrícola. 

Parágrafo - O PRO-ATIVA assistirá os familiares do participante do 
Programa, destinando a eles parte do produto de seu trabalho. 

Art. 4° - O PRO-ATIVA será elaborado e coordenado pela Secretaria 
de Defesa Social . 

Art. 5° - A administração e gestão do PRO-ATIVA ficará a cargo das 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, mediante 
termo de parceria. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: O PRO-ATIVA pretende implantar, de forma definitiva 

em Minas Gerais, uma política pública de atendimento ao recuperando 
adulto e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria formal com 
as ONG' s. 
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As já conhecidas dificuldades em ressocializar os presos 

apenados e a falta de recursos do Governo do Estado em implantar 
programas, sinalizam a necessidade de se adotarem novos métodos, 
objetivando a solução do grave problema. 

Os presos precisam tornar-se produtivos e serem ocupados com 
atividades agrícolas e industriais, que podem ser uma alternativa para 
aumentar a auto-estima e possibilitar a cooperação com o próprio 
sustento e das suas famílias. 

No que concerne à competência legislativa estadual, ela é nítida e 
cristalina, face à competência concorrente da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, prevista na Constituição da 
República (1988), notadamente quanto ao disposto no inciso I, do art. 
24, da mencionada Carta Magna, o qual preceitua que,"compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

I -( ... )direito penitenciário." 
Possibilitar que os presos trabalhem é prepará-los para a vida em 

liberdade. É construir, nessa fase, oportunidades para retornarem ao 
convívio social. sem o sentimento da exclusão. 

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

PROJETO DE LEI N° 12/2003 
Dispõe sobre o estabelecimento de normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia 
genética e liberação no meio ambiente de Organismos Geneticamente 
Modificados - OGM - no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - 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 - ou de 
produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de 
seu processo produtivo observarão, além do estabelecido na 
legislação federal em vigor, as normas fixadas nesta lei e em sua 
regulamentação. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o 
Poder Executivo manterá cadastro das instituições que exercem as 
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atividades descritas no art. 1 o desta lei e fiscalizará qualquer 
atividade ou projeto realizados no Estado que envolvam OGM ou 
produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de 
seu processo produtivo. 

Art. 3° - O experimento de campo que envolva OGM ou produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo depende de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental -
ElA/RIMA- e do respectivo licenciamento no órgão competente. 

§ 1 o - O ElA/RIMA referente a atividade ou projeto desenvolvido por 
instituição pública ou privada de ensino ou pesquisa poderá ser 
realizado pela própria entidade, desde que habilitada pelo órgão 
estadual competente. 

§ 2° - Ficam dispensadas do licenciamento de que trata o "caput" 
deste artigo as atividades de pesquisa científica que envolvam OGM 
desenvolvidas por instituições que detenham o Certificado de 
Qualidade em Biossegurança, de que tratam o § 3° do art. 2° da Lei 
Federal no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art. 8° do Decreto 
Federal n° 1. 752 I de 20 de dezembro de 1995, devendo o projeto de 
pesquisa ser encaminhado ao Conselho Estadual de Bioética. 

Art. 4 - O projeto de pesquisa que envolva OGM ou produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo, observados o disposto no art. 3° e as normas de 
biossegurança, será precedido de: 

I - inscrição no cadastro de que trata o art. 2° desta lei; 
11 - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
111 - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, diante das 
especificidades do projeto, conforme indicação do Conselho Estadual 
de Bioética. 

Parágrafo único - Fica dispensada da autorização a que se refere o 
inciso 111 deste artigo a instituição de pesquisa científica que detenha o 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, mencionado no § 2° do 
art. 3° desta lei. 

Art. 5° - Para produzir, armazenar, transportar, manipular ou liberar 
no meio ambiente OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado 
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, em escala 



industrial ou comercial, as entidades e instituições, públicas ou 
privadas, observarão as seguintes exigências: 

I - comprovação do registro do produto no órgão competente; 
li -inscrição no cadastro de que trata o art. 2° desta lei ; 
111 - apresentação dos resultados de análise de risco à saúde 

humana; 
IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética; 
V - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, conforme 
indicação do Conselho Estadual de Bioética. 

Art. 6° - A pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o 
armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação no meio 
ambiente de OGM ou de produto que contenha ou tenha utilizado 
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo realizados em 
desacordo com o disposto nesta lei constituem infrações 
administrativas, sujeitas às seguintes penalidades, que poderão ser 
cumulativas, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais cabíveis: 

I - apreensão de produtos, máquinas e equipamentos; 
li - suspensão da atividade; 
111 - interdição da área; 
IV- multa de 500 (quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades 

Fiscais do Estado de Minas Gerais- UFEMGs -, que será aplicada em 
dobro em caso de reincidência; 

V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente. 
Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas decorrentes 

do descumprimento desta lei serão utilizados no custeio das 
atividades que envolvam OGM desenvolvidas pelas Secretarias de 
Estado da Agricultura , Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, bem como no treinamento 
e capacitação de seus servidores que trabalhem com biossegurança 
com OGM. 

Art. 7° - O alimento que contenha produto geneticamente modificado 
autorizado para consumo humano ou animal , nos termos desta lei e 
da legislação federal em vigor, deverá trazer informação sobre essa 
característica, nos termos da Lei no 13.494, de 5 de abril de 2000, e 
dos arts. 6°, 11 e 111, e 31 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro 
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Art. 8° - As empresas que já exercem atividades relacionadas com 

OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer 
fase de seu processo produtivo têm o prazo de cento e vinte dias, 
contados da publicação desta lei, para se adaptarem às suas 
exigências. 

Art. 9° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias a 
contar da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: Novos processos tecnológicos têm surgido com enorme 

velocidade, o que leva à exigência da adoção de procedimentos, por 
parte do poder público, que visem garantir a sua utilização segura, 
bem como o necessário esclarecimento para toda a sociedade. 

A biosegurança, ciência surgida no século XX voltada para o 
controle e a redução dos riscos advindos da disseminação das 
diferentes tecnologias, objetiva assegurar o avanço de processos 
tecnológicos resguardando a saúde humana, animal e do meio 
ambiente. 

Em relação aos produtos geneticamente modificados, os 
transgênicos, a combinação de poderosos interesses econômicos com 
a visível insegurança da comunidade científica acerca dos riscos deles 
decorrentes implicam na exigência de medidas legais para garantir 
normas adicionais de biosegurança. 

Segundo dados da Comissão Técnica Nacional de Biosegurança -
CTN Bio -, a existência de mais de cem pontos de experimentos com 
produtos transgênicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2000, 
por si só constitui uma realidade imperiosa que deve ser melhor 
conhecida e analisada pelos legisladores mineiros, bem como a 
adoção de normas para garantir a biosegurança de toda população. 

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

PROJETO DE LEI No 13/2003 
Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Bioética de Minas 
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Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado, no âmbito do governo do Estado, o Conselho 

Estadual de Bioética, órgão consultivo, normativo e deliberativo 
composto por membros efetivos e suplentes, designados pelo 
Governador do Estado, e constituído. paritariamente, por 
representantes do poder público e da sociedade civil, nas áreas de 
saúde, agropecuária, meio ambiente, biotecnologia, bioética, defesa 
do consumidor e segurança alimentar, com as seguintes 
competências: 

I - acompanhar o desenvolvimento técnico e científico, objetivando a 
segurança da população em geral e do meio ambiente; 

11 -colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança-
CTNBio - nas matérias de sua competência; 

111 - analisar e emitir parecer sobre produção, comercialização, 
armazenamento, transporte, manipulação e liberação, no meio 
ambiente, de Organismos Geneticamente Modificados- OGM; 

IV - recomendar aos órgãos de vigilância sanitária estadual e federal 
a cassação ou a suspensão do registro de OGM ou produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo, que não atenda ao disposto na legislação pertinente; 

V - propor e divulgar normas técnicas de segurança alimentar, 
ambiental e de saúde relativas à pesquisa, à comercialização, à 
manipulação e à liberação no meio ambiente de OGM ou produto que 
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo 
produtivo; 

VI - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre OGM ou produto 
cujo material genético tenha sido modificado por técnica de 
engenharia genética durante qualquer fase de seu processo produtivo; 

VIl - expedir a regulamentação técnica necessária à implementação 
desta lei; 

VIII - indicar a Secretaria de Estado competente para autorizar a 
execução de atividade que envolva OGM ou produto que contenha ou 
tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, 
conforme o disposto nos arts. 4 n e 5° desta lei. 

Parágrafo único - Será constituído. no Conselho Estadual de 
Bioética, um Grupo Técnico Assessor, com função consultiva, formado 
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por profissionais com reconhecido conhecimento técnico-científico 
na área de biotecnologia. 

Art. 2° - Compete às Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
da Saúde, dentro de suas competências, observado parecer técnico 
conclusivo do Conselho Estadual de Bioética: 

I - manter cadastro atualizado de OGM ou produto que contenha ou 
tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo e 
das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividades a eles 
relacionadas; 

11 - fiscalizar e monitorar a pesquisa, a produção, o plantio, a 
comercialização, o armazenamento, o transporte, a manipulação e a 
liberação, no meio ambiente, de OGM ou de produto que contenha ou 
tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo produtivo; 

111 - autorizar a realização de projeto ou atividade que envolva OGM 
ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de 
seu processo produtivo, nos termos do disposto nos arts. 4° e 5° desta 
lei; 

IV - aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei no 13.317, de 
24 de setembro de 1999, e cumulativamente aquelas previstas na Lei 
Federal no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis de que tratam as Leis Federais nos 9.605, de 12 de 
fevereiro de1998, e 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 3°- Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias a 
contar 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 Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 14/2003 
Assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos 

intermunicipais no território do Estado de Minas Gerais aos alunos 
uniformizados do ensino fundamental , médio e superior das redes 
públicas municipal, estadual e federal, portadores de Carteira de 
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Identidade Estudantil. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Aos alunos uniformizados do ensino fundamental , médio e 

superior da rede pública municipal, estadual e federal , portadores de 
Carteira de Identidade Estudantil, é assegurada a gratuidade nos 
transportes coletivos urbanos intermunicipais no território do Estado 
de Minas Gerais. 

§ 1 o - A Carteira de Identidade Estudantil será fornecida pelas 
Associações Estudantis, ou ainda, pela sua Unidade Escolar. 

Art. 2° - Para efeito desta lei , consideram-se transportes coletivos 
urbanos intermunicipais: metrô e ônibus de linhas intermunicipais, do 
tipo urbano, com duas portas e roleta . 

Art. 3° - Constitui fonte de custeio para fazer frente à gratuidade de 
que trata esta lei , 1 O% (dez por cento) do lucro obtido da 
comercialização do vale-transporte. 

Art. 4° - O não-atendimento ao previsto nesta lei obnga o mfrator ao 
pagamento de multa de 100 (cem) à 1000 (mil) vezes o valor da 
passagem. 

Parágrafo umco A multa será cobrada após processo 
administrativo, podendo ser dobrada em caso de reincidência e de 
rescisão contratual com o poder público. 

Art. 6° - O texto desta lei será afixado, em sua íntegra, na entrada 
dos meios de transportes citados no artigo 2°. 

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo diminuir a evasão 

escolar e a repetência . Além disso, permite melhorias significativas no 
orçamento familiar, fazendo com que sobrem mais recursos para 
alimentação, vestuário, saúde, lazer e cultura. 

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão muito 
séria, é que pleiteamos o apoio de todos os Deputados desta Casa 
Legislativa para sua aprovação imediata. 

- 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. 
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PROJETO DE LEI N° 15/2003 

Assegura aos estudantes universitários a contagem, como jornada 
de atividade em estágio, das horas-aula ministradas em curso pré-
vestibular popular, comunitário ou similar. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurada aos estudantes universitários do Estado de 

Minas Gerais a contagem, como jornada de atividade em estágio, do 
tempo das aulas por eles ministradas em curso pré-vestibular popular, 
comunitário ou similar, no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se curso 
pré-vestibular popular, comunitário ou similar aquele destinado a 
ministrar ensinamentos a pessoas de baixa renda ou a integrantes de 
populações historicamente discriminadas. 

Art. 2° - São condições para o reconhecimento do estágio, entre 
outras, e de acordo com as normas definidas pela instituição de 
ensino: 

I - que o curso pré-vestibular em que seja exercida a atividade em 
estágio comprove regularidade de funcionamento e mantenha no seu 
currículo aulas de cultura e cidadania; 

11 - que haja pertinência entre a disciplina lecionada e o curso em 
que o estagiário está matriculado; 

111 - que a atividade em estágio seja supervisionada e avaliada, 
sistemática e permanentemente, por docente da unidade de ensino 
superior em que o estagiário esteja matriculado, e pela coordenação 
do curso. 

Art. 3° - É garantida a gratuidade, nos vestibulares das 
universidades públicas estaduais, aos vestibulandos oriundos dos 
cursos de que trata esta lei. 

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O projeto de lei em pauta tem por finalidade estimular 

os estudantes universitários a ajudarem aqueles que não têm a 
oportunidade de frequentar os chamados "cursinhos pré-vestibulares" 
de maior qualidade pedagógica. Ao ministrarem aulas preparatórias 
para o processo seletivo das universidades, os universitários 



exercitam, também, os conhecimentos adquiridos no ensino 
superior. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 16/2003 
Determina a instalação de creches e berçários nos batalhões da 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para atendimento dos filhos 
dos policiais militares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica determinada a instalação de creches e berçários nos 

batalhões da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para o 
atendimentos dos filhos dos policiais militares, com idade até seis 
anos. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3° - O Poder Executivo terá sessenta dias a partir da data da 
publicação desta lei, para baixar os atos que se fizerem necessários 
para sua regulamentação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Este projeto tem por finalidade proporcionar aos 

policiais militares do Estado a garantia de amparo, conforto e 
educação para seus filhos no momento em que estes estão 
desempenhando a função de proteger os cidadãos mineiros. 

É indiscutível que mães e pais, sabedores de que seus filhos estão 
protegidos e sendo bem cuidados, desempenham qualquer trabalho 
em melhores condições emocionais, e é absolutamente necessário 
que um policial militar esteja emocional e psicologicamente 
comprometido com suas funções. 

Assim, a instalação de creches e berçários nos batalhões da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, para o atendimento dos filhos dos 
policiais militares, não é um benefício estendido apenas a estes, e sim 
a toda a sociedade mineira. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 



1-+0 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 17/2003 
Dispõe sobre assentamento de famílias no Estado, removidas em 

decorrência de obras públicas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito da administração pública estadual , 

o programa de assentamento de famílias removidas em decorrência 
de execução de obras públicas - PROAS -, que será executado por 
tempo indeterminado. 

Parágrafo único - O PROAS poderá, também , ser aplicado às 
famílias removidas que, vítimas de calamidades a partir do ano de 
2002, tenham sido removidas de áreas sem condições de retorno, 
situação comprovada por laudo técnico do municipal competente. 

Art. 2° - O benefeciário do PROAS deverá atender os seguintes 
requisitos: 

I - possuir renda de até cinco salários mínimos; 
11 - não possuir outro imóvel em nome próprio, nem no nome do 

cônjuge ou companheiro; 
111 - renunciar, expressamente, ao direito de pleitear, judicial ou 

administrativamente, eventual indenização pertinente à realização de 
benfeitorias na área a ser desocupada, conforme legialação pertinente 
em vigor; 

IV- ser ocupante da área pública pelo prazo mínimo de doze meses; 
V - ser proprietário da benfeitoria; 
VI - estar dentro dos parâmetros definidos pela Secretaria Estadual 

de Habitação. 
Art. 3°- O PROAS assegurará a seus benfeitores: 
I - imediato assentamento em imóvel dotado de condições mínimas 

de habilidade; 
11 - apoio material, assistencial e jurídico para a desocupação da 

área pública e para assentamento; 
111 - direito de transferência e vaga em pré-escola, em escola pública 

e em creches para crianças e adolescentes atingidos. 
§ 1 o - O assentamento de que trata o inciso I poderá ser subustituído 

por auxílio financeiro, de acordo com o interesse público. 
§ 2° - Para atender ao disposto no inciso 111 , o Executivo enviará ao 
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Conselho Tutelar a relação das crianças e adolescentes atingidos, 
informando: 

I - o local da moradia; 
11 -a unidade escolar de onde estão sendo removíveis; 
111- a unidade escolar para onde serão removidos. 
Art. 4° - O não atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 2° 

desta lei não impedirá a efetuação, via administrativa, do pagamento 
de indenização por benfeitoria realizada na área a ser desocupada, 
desde que seja comprovada a boa-fé do propritário, na forma 
estabelecida no Código Civil brasileiro. 

Art. 5° - O pedido de indenização de que trata o artigo anterior será 
formalizado pelo interessado, juntamente com as provas que atestem 
a sua boa-fé, e será examinado por uma comissão a ser constituída 
pelo Governador. 

§ 1 o - A comissão de que se trata o caput emitirá laudo conclusivo, 
seguindo-se parecer juridíco e decisão da autoridade competente 
deferindo ou não o pedido de indenização. 

§ 2° - Deferido o pedido de indenização, será realizada apuração do 
valor a ser pago, respeitada a legislação em vigor. 

Art. 6° - Os recursos necessários à viabilização do PROAS serão 
fornecidos e consignados no Fundo Estadual de Habitação popular, 
na proposta orçamentária para o ano seguinte. 

Art. 7° - O Executivo regulamentará esta lei , no que couber, 
mediante decreto. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Ao Senhor Presidente e aos ilustres colegas, apresento 

o projeto de lei anexo que dispõe sobre assentamento de famílias no 
Estado, removidas em decorrência de obras públicas e dá outras 
providências, para discussão e deliberação. 

O Programa de Assentamento de Famílias - PROAS - permitirá ao 
Poder Executivo Estadual assentar famílias, de forma ágil e com 
dignidade, nos casos de perda total das moradias em enchentes e 
demais calamidades, bem como nos casos de remoção de obras 
públicas. 

Essa medida vem amparar o processo de regularização de imóveis 
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para realização de obras públicas, bem como dar maior agilidade à 
restauração da vida familiar das pessoas atingidas por obras ou 
calamidades públicas .. 

O Governo Estadual poderá adquirir imóveis populares nos 
parâmetros executados pela Secretaria Estadual de Habitação, e, 
ainda, assegurar a permanência e a continuidade dos estudos das 
crianças e adolescentes mediante a transferência imediata para outra 
escola, mais próxima da nova residência da família. 

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão muito 
séria, é que pleiteamos o apoio de todos os Deputados, ilustres 
representantes da população, para sua aprovação imediata. 

- 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 No 18/2003 
Institui a cobrança de meia-entrada em estabelecimentos culturais , 

de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados 

em estabelecimentos de ensino público ou particular oficialmente 
reconhecidos no Estado de Minas Gerais e aos jovens com idade até 
dezoito anos 50% (cinqüenta por cento) de abatimento sobre o preço 
efetivamente cobrado por ingressos em casas de diversão, de 
espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição 
cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte, 
cultura e lazer, na conformidade da presente lei. 

§ 1 o - Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas de 
diversão de qualquer natureza, como previsto no "caput'' deste artigo, 
os locais que, por suas atividades, propiciem lazer e entretenimento; 

§ 2° - No caso de o estabelecimento descrito no "caput" deste artigo 
estar praticando preços promocionais ou descontos, a meia entrada 
corresponderá à metade do valor do ingresso com desconto ou em 
promoção. 

Art. 2° - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1 o desta lei, o 
estudante deverá provar a condição referida nos artigos anteriores, 
através de carteira autenticada pelo respectivo estabelecimento de 
ensino e emitida pela União Nacional dos Estudantes - UNE -, pela 
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União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - USES - ou pela 
União Colegial de Minas Gerais - UCMG - e distribuída pelas 
respectivas entidades filiadas, tais como União Estadual dos 
Estudantes, uniões municipais, diretórios centrais de estudantes, 
diretórios acadêmicos, centros acadêmicos e grêmios estudantis, e os 
jovens com idade até dezoito anos deverão portar documento de 
identidade. 

Parágrafo un1co - As carteiras mencionadas neste artigo terão 
validade de um ano, até a data da expedição da carteira no ano 
seguinte. 

Art. 3° - A autenticação e a expedição das carteiras referidas no 
"caput" deste artigo deverão se dar como base em listagem de alunos 
regularmente matriculados fornecida pela direção de cada 
estabelecimento de ensino, até um mês após o encerramento das 
matrículas. 

Art. 4° - Caberá às Prefeituras Municipais, através dos órgãos 
responsáveis pela cultura, pelo esporte, pelo lazer e pela defesa do 
consumidor a fiscalização do cumprimento desta lei , autuando os 
estabelecimentos que a descumprirem, cominando-lhes as sanções 
administrativas cabíveis e a suspensão imediata do alvará do evento e 
do funcionamento do estabelecimento. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 11 .052, de 24/3/93. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O presente projeto de lei institui a cobrança de meia-

entrada em estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no 
Estado de Minas Gerais. Milhões de jovens se beneficiam da meia-
entrada todos os dias, freqüentando "shows", peças de teatro, jogos 
de futebol e outros eventos culturais e pagando a metade do preço. 

A essência deste projeto é a idéia de que a formação do cidadão 
não se dá apenas no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a 
atividades culturais capazes de ampliar a sensibilidade, o 
conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar oportunidade 
para o jovem ver de perto seu país e outro lugares do mundo, 
conhecer culturas, comportamentos e povos diferentes e crescer 
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respeitando diferenças. 

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da 
formação acadêmica dos jovens estudantes, através do acesso 
diferenciado à cultura, ao esporte e ao lazer. Com ela, o estudante 
amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A meia-entrada 
interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação 
educacional dos estudantes brasileiros. 

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão 
nacionalmente discutida, devido a sua importância e ao impacto na 
vida social dos jovens e dos estudantes,. é que pleiteamos o apoio e a 
aprovação de todos os Deputados desta Casa Legislativa a esta 
proposição. 

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

REQUERIMENTOS 
Do Deputado Durval Ângelo, solicitando a criação, nesta Casa, de 

comissão permanente de combate à fome e à pobreza. 
Dos Deputados Durval Ângelo e Maria Olívia, solicitando a 

realização de ciclo de debates em março deste ano, com vistas a 
discutir a situação do idoso na sociedade. 

Da Deputada Jô Moraes, solicitando seja realizado ciclo de debates 
com o tema "políticas públicas de gênero". 

Dos Deputados Marília Campos e André Quintão, solicitando a 
realização de ciclo de debates com vistas a discutir as repercussões, 
no Estado de Minas Gerais, de uma reforma da Previdência. 

Dos Deputados André Quintão e Marília Campos, solicitando a 
realização de seminário para avaliar a implantação da Lei Orgânica da 
Assistência Social em Minas Gerais. 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando a realização de seminário 
no primeiro semestre de 2003, para discutir a segurança alimentar em 
Minas Gerais, em especial a implantação do Programa Fome Zero. 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de 
seminário para debater as conseqüências sobre a economia mineira 
da criação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA. 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de 
seminário para debater implementação de uma política antidrogas 
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para o Estado, a partir do Plano Estadual de Prevenção às Drogas. 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de fórum 
técnico para debater o novo Código Civil Brasileiro. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando sejam analisadas 
as propostas que apresenta de temas para realização de seminários 
pela Assembléia Legislativa no exercício de 2003. 

Do Deputado Ade lmo Carneiro Leão, solicitando seja examinada a 
proposta de realização de seminário sobre a pedagogia da 
alternância-escola família agrícola. 

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja constituída a Frente 
Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia .) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Agostinho Patrús e outros, Weliton Prado (11 ), Ricardo Duarte (5). 
Marília Campos (4) e Djalma Diniz (4). 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° /2003 

Acrescenta o inciso VII I à Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 11.553, de 1994, fica acrescido do 

seguinte inciso: 

"VIII - manter, em caráter permanente, serviço de transporte aéreo e 
rodoviário de órgãos, tecidos e substâncias humanas destinadas a 
transplante, com veículos de sua propriedade ou outros alocados para 
essa finalidade, dentro ou tora do Estado, sempre que houver 
necessidade.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no 
prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: Os transplantes de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas têm aumentado no Estado nos últimos anos; porém, ainda 
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existem dificuldades para que o programa funcione 
adequadamente e possa contribuir efetivamente para a redução da 
longa fila de pessoas que necessitam de transplantes, as quais, na 
maioria dos casos, são desprovidas de recursos. Como é de 
conhecimento público e fartamente noticiado pela mídia, uma das 
maiores dificuldades enfrentadas para a realização de transplantes é 
relativa ao transporte de órgãos, havendo, por vezes, a falta de 
aeronaves para a realização de um transporte rápido dos órgãos, 
tecidos e substâncias humanas, inviabilizando, dessa forma, todos os 
esforços empreendidos para a doação, mesmo suplantada a maior 
dificuldade, que é a existência de doadores. Portanto, ao apresentar 
este projeto, estamos contribuindo para que o Estado assuma seu 
papel. Além de incentivar a doação, o poder público deve fornecer as 
devidas condições e os meios materiais para a consecução do ato de 
doação. Como o Estado possui várias aeronaves poderá, sem 
prejuízo de suas atividades, deixar uma delas à disposição, em 
caráter permanente, para suprir essa demanda. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Fábio Avelar. 

PROJETO DE LEI No /2003 
Estabelece a política estadual de incentivo à utilização de sementes 

de alta qualidade para a produção de alimentos nas propriedades que 
se dedicam à agricultura familiar e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual de incentivo à utilização de sementes de 

alta qualidade para a produção de alimentos nas propriedades que se 
dedicam à agricultura familiar tem por finalidade melhorar a 
capacidade produtiva dos agricultores e ainda: 

I - aumentar a produção de alimentos; 
11 - proporcionar a elevação da renda dos agricultores e de suas 

famílias; 
111 -criar empregos no meio rural. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se agricultor 

familiar e agricultura familiar o que dispõe o Programa Nacional de 
agricultura Familiar- PRONAF. 

Art. 2° - São diretrizes da política de que trata esta lei: 
I - a garantia de acesso a sementes de alta qualidade pelos 
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agricultores familiares; 

11 - a participação das Prefeituras Municipais, dos agncultores, dos 
sindicatos, das cooperativas, das organizações não governamentais e 
de outras entidades representativas dos agricultores no planejamento 
e na execução das ações; 

111 - o estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à 
agricultura familiar; 

IV - a integração entre os órgãos e as entidades públicas, federais, 
estaduais e municipais que atuam no meio rural. 

Art. 3° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, 
incumbe ao Estado, na coordenação das ações: 

I - selecionar e cadastrar os agricultores interessados e identificar as 
áreas aptas para a produção; 

11 - articular-se com municípios, sindicatos, cooperativas e demais 
entidades representativas dos agricultores na implantação de 
programas e projetos de estocagem e distribuição de sementes de 
alta qualidade; 

111 - adquirir, armazenar e distribuir as sementes e prestar 
assistência técnica aos agricultores interessados; 

IV - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de 
tecnologias apropriadas à agricultura familiar; 

V - promover ações de qualificação profissional dos agricultores 
interessados, incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização; 

VI - divulgar as ações desenvolvidas junto às comunidades rurais . 
§ 1 o - O Estado assegurará a participação dos setores de produção 

que envolvam os produtores e trabalhadores rurais e de 
comercialização, transporte e abastecimento no planejamento e na 
execução da política definida no art. 1 o desta lei. 

§ 2° - No desenvolvimento das ações de que trata o inciso V deste 
artigo, o Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Esportes, poderá destinar recursos provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT. 

Art. 4° - A adesão dos agricultores ou de suas entidades 
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na 
implantação da política de que trata esta lei é voluntária. 

Parágrafo único - O agricultor ou a entidade que se integrar em 
programa ou projeto relacionado com a política de que trata esta le1 
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obriga-se a reservar até 1 O% (dez por cento) da área beneficiada 
para compor um estoque de sementes, a serem utilizadas em novos 
projetos. 

Art. 5°- São fontes de financiamento das atividades relacionadas 
com a política de que trata esta lei: 

I - dotações consignadas no orçamento da Secretaria de Estado da 
Agricultura. Pecuária e Abastecimento- SEAPA -; 

11 - recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado de 
Minas Gerais - FUNDERUR -; 

111 - recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, 
administrados pela SETASCAD; 

IV - doações e convênios; 
V- outros recursos. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 

e vinte dias contados da data de publicação. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Sidmho do Ferrotaco 
Justificação: À inexistência de uma política nacional de 

desenvolvimento da atividade agropecuária tem s1do apontada, desde 
a implantação do Plano Real . como uma das causas do 
empobrecimento do meio rural. Conseqüência dessa ausência 
governamental representada pela diminuição dos recursos 
destinados ao crédito rural , pelo desmantelamento dos órgãos de 
apoio à atividade, pela importação de produtos agrícolas subsidiados 
nos países de origem. entre outros fatores - são os problemas sociais 
observados nos grandes centros urbanos. 

Um dos segmentos mais afetados por essa conjuntura é o dos 
pequenos produtores rurais, mais bem identificados como agricultores 
familiares. Ocorre que o conceito de pequena produção era de difícil 
definição, pois é possível obterem-se grandes rendimentos em 
pequenas áreas, mediante o emprego intensivo de capital e mão-de-
obra. Assim, o Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF -
definiu como agricultor familiar aquele que atenda aos requintes 
requisitos: 

a) explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
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arrendatário ou parceiro; 

b) mantenha até dois empregados permanentes, admitindo-se a 
ajuda eventual de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade o 
exigir; 

c) não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos 
fiscais; 

d) tenha, no mínimo, 80% de sua renda anual proveniente da 
atividade agropecuária; 

e) resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo. 

O projeto de lei em análise pretende estabelecer um programa de 
distribuição de sementes de alta qualidade genética a esses 
agricultores. Trata-se, sem dúvida, de medida altamente benéfica para 
o setor. Como se sabe, a adoção de uma tecnologia simples, como o 
uso de sementes melhoradas, pode representar um grande aumento 
na produtividade agrícola, proporcionando maior ganho econômico 
para agricultor, além de produtos de melhor qualidade para o 
consumidor. 

Entre as ações previstas, merecem destaque aquelas que 
incentivam a parceria entre o poder público, envolvendo órgãos 
estaduais e dos municípios, e os agricultores, diretamente, ou por 
intermédio de suas entidades representativas. Outro ponto 
fundamental do programa é seu caráter de solidariedade e 
associativismo, já que é necessário formar um estoque de sementes 
no ano anterior, para utilização comum na safra seguinte. Esse "banco 
de sementes'' seria administrado pela EMATER, instituição que detém 
larga experiência em atividades dessa natureza, sempre com a 
participação dos agricultores e de suas entidades, como cooperativas 
e Sindicatos. no planejamento e na execução das ações. 

Pelo exposto conto com os nobres pares para aprovação deste 
projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Institui o Passe Escolar nos transportes coletivos intermunicipais do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Aos alunos do Curso Fundamental, do Ensino Médio, e 

Ensino Superior matriculados na rede pública estadual, portadores da 
carteira de Identidade Estudantil, é assegurada a gratuidade do Passe 
Escolar, nos transportes coletivos urbanos intermunicipais. no território 
do Estado de Minas Gerais. 

§ 1°- O valor do Passe Escolar corresponderá a 50% (cinqüenta por 
cento) da tarifa normal. 

§ 2° - A Carteira de Identidade Estudantil será fornecida pelas 
entidades representativas do Estado de Minas Gerais ou ainda pela 
sua Unidade Escolar. 

Art. 2° - O uso do Passe Escolar só será permitido: 
I - nos períodos escolares letivos; 
11- nos períodos entre 5 horas e 23h30min; 
111 -de segunda a sábado, excetuando-se os feriados; 
IV - nos percursos de até 70 (setenta) Km; 
V- para alunos devidamente credenciados pelo disposto no§ 2°, do 

art. 1 °; 
VI - mediante comprovação de freqüência mínima de 75%, na 

escola; 
VIl - mediante comprovação de recursos financeiros. 
§ 1° - Todo aluno devidamente credenciado terá direito a adquirir 

mensalmente um número de passes, equivalentes aos dias letivos, 
emitido pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. 

§ 2° - Em caso de fraude na carteira, o aluno cadastrado perderá 
seu direito de aquisição do Passe Escolar no mesmo ano letivo. 

§ 3° - Todas as informações relativas ao disposto nos incisos I a VIl 
deste artigo estão sujeitas a comprovação no ato de inscrição com a 
Carteira de Identidade Estudantil para solicitação do Passe Escolar e 
poderão ser revistas , a qualquer momento, a critério da Secretaria de 
Estado de Transporte e Obras Públicas. 

Art. 3° - Para efeito desta lei, consideram-se transportes coletivos 
urbanos intermunicipais: trens, metrôs, ônibus de linhas 
intermunicipais, de acordo com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, ou seja, veículos do 
tipo urbano com duas portas e roleta. 

Art. 4° - Constituem fonte de custeio para fazer frente à gratuidade 
de que trata esta lei as opções, conforme os recursos materiais 
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disponíveis, pelos seguintes meios: 

I - Previsão de recursos orçamentários pelo Estado; 
li - Criação de um fundo de transportes para estudantes, através de 

lei específica; 
111 - Adaptação das planilhas de cálculo tarifário, assegurado pela 

Câmara de Compensação Tarifária- CCT. 
Parágrafo único - Para fins de compensação da perda de receita 

tributária resultante do inciso I deste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a aumentar a carga tributária nas operações internas com 
armas e munições, devendo o aumento atingir percentuais de alíquota 
direta até o limite suficiente para recomposição da receita tributária do 
ICMS, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento. 

Art. 5° - Cabe ao Poder Executivo adotar as medidas necessárias à 
regulamentação desta lei , no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
após a data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de 2003. 
Pastor George 
Justificação: A proposição ora apresentada tem por escopo cooperar 

para a integração do jovem à cidadania, incentivando o aluno que 
freqüenta o Curso Fundamental, Cursos de Ensino Médio e Superior, 
principalmente nas Faculdades e Universidades, inexistentes na 
maioria dos municípios mineiros. 

Chegamos a um patamar de falta de recursos e condições sociais 
na maioria das famílias, além de vários fatores, principalmente o que 
diz respeito à educação, pois são poucos os estudantes que 
ingressam em uma faculdade, em relação ao universo de alunos que 
terminam o ensino médio. 

Entendemos que há necessidade de se fazer alguma coisa para que 
os pobres cheguem até as universidades, onde todos possam ter a 
liberdade de estudar cada vez mais, direito previsto na Constituição 
Brasileira. 

Um estudante que trabalha o dia todo para seu sustento e para 
ajudar a família merece o apoio por parte do Estado, pelo seu esforço 
em prosperar, pois, além do mais, irá utilizar o transporte por uma 
hora para uma cidade maior, em busca de uma universidade ou 
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faculdade e, em muitos casos, para freqüentar o ensino médio. 

O Estado de Minas Gerais sempre se destacou no contexto nacional 
na área da educação e hoje, como temos nacionalmente o lema 
"mudança", é preciso inovar, reformar e melhorar cada vez mais o 
acesso ao ensino em todas suas modalidades. 

Por que não favorecer aqueles que lutam por todos os meios para 
continuar seus estudos? 

O projeto de lei em pauta irá contribuir para que o aluno seja 
transportado para as cidades maiores, onde existem mais recursos 
educacionais, os quais não existem em suas cidades. 

Assim, estaremos colaborando com todos que precisam cursar, 
principalmente o ensino médio e superior, para no futuro servir o 
Estado ou o País. 

Vamos facilitar para que os jovens possam se desenvolver e ter uma 
consciência de cidadania em toda sua plenitude. 

Assim , procurando todos os meios possíveis para investimento em 
prol dessa juventude ligada à educação, conto com a aprovação dos 
nobres pares. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Revoga o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de dezembro de 2001 , que 

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

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

de 2001 , que altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: Sancionada em dezembro de 2001. a Lei n° 14.136 
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cometeu uma grande injustiça social , no que se refere às 
disposições de seu art. 5°. Tal artigo cria mais uma nova taxa: a taxa 
de renovação do licenciamento anual de veículo, definida em 28,5 
Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais. A nova taxa 
significa exatamente o ônus de R$31,32 para cada propriedade de 
veículo automotor. 

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

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

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI No /2003 
Estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispositivo eliminador 

de ar da medição do consumo de água pelas concessionárias de 
abastecimento de água no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as concessionárias de abastecimento de água no 

Estado de Minas Gerais obrigadas a instalar dispositivo de eliminador 
de ar do aparelho de medição do consumo de água de todos os 
consumidores. 

Art. 2° - O custo de instalação do dispositivo não será repassado 
para o consumidor. 

Art. 3° - As empresas concessionárias terão o prazo de noventa dias 
para as adaptações necessárias ao cumprimento do disposto do art. 
1 ° desta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
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Justificação: Quase todos os consumidores são vítimas da 

cobrança indevida em suas contas de água. Isso porque os 
hidrômetros registram a passagem de água e de ar indistintamente, 
gerando um ônus impróprio pelo pagamento de ar, quando o 
consumidor acreditava estar pagando somente pelo consumo de 
água. 

O sistema de abastecimento de água, em geral, é acionado por meio 
de redes pressurizadas de bombeamento, o que normalmente acaba 
gerando bolsões de ar por toda a rede. As razões são diversas e vão 
desde a interrupção no fornecimento de água, para reparos e 
manutenções; rodízios no fornecimento de água, principalmente, nos 
grandes centros; e, até mesmo, pela oxigenação nos processos de 
tratamento de água. 

Atualmente, já existe equipamento desenvolvido com o objetivo de 
eliminar o ar do registro dos hidrômetros e que já foi objeto de análise 
por uma escola de engenharia. A Escola Federal de Engenharia de 
ltajubá, por exemplo, elaborou um laudo em que afirma que tal 
equipamento impede a passagem de ar pelo hidrômetro, não interfere 
no funcionamento normal do aparelho e é seguro, não oferecendo 
risco às pessoas. 

Alguns testes realizados comprovaram a eficácia do equipamento. 
Após a sua instalação, verificou-se uma redução de até 35% nos 
valores pagos indevidamente nas contas de água. 

Diante do exposto e considerando que não podemos consentir que 
essa irregularidade continue gerando um ônus real sobre um consumo 
fictício de água, quando na realidade paga-se pelo ar, solicitamos aos 
nossos pares o apoio à aprovação deste projeto de lei . 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado José Milton. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Revoga o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de dezembro de 2001. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica revogado o art. 5° da Lei no 14.136, de 28 de dezembro 

de 2001 . 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
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Lúcia Pacífico 
Justificação: A legislação atual já impõe aos proprietários de 

veículos o pagamento de elevados valores destinados ao Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores- IPVA. 

A taxa de renovação de licenciamento anual instituída pelo art. 5° da 
Lei n° 14.136, de 2001 , vem sendo objeto de mdignação da população 
e questionamento de juristas, visto que caracteriza bitributação. 

Não há argumentos que justifiquem a cobrança desse novo tributo, 
pois as despesas geradas por ele sempre estiveram incluídas no 
IPVA. 

Cabe ressaltar que, à luz do direito tributário e da Constituição 
Federal , é inadmissível a cobrança de taxas com fins de arrecadação. 
Não há garantia de que os valores arrecadados com a cobrança 
dessa taxa sejam efetivamente empregados na conservação das 
rodovias estaduais ou melhoria do trânsito. 

Pela importância da matéria na proteção dos direitos dos cidadãos 
contribuintes e das donas de casa, solicito o apoio dos nobres pares. 

- Idêntica proposição foi desarquivada pelo Deputado Weliton Prado. 
PROJETO DE LEI N° /2003 

Dispõe sobre a comercialização de medicamentos de forma 
fracionada em farmácia e drogaria situada no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os medicamentos comercializados em farmácia e drogaria 

no Estado sob a forma de comprimido, cápsula, drágea e supositório 
serão disponibilizados para a venda na quantidade prescrita pelo 
profissional de saúde ao usuário, independentemente da embalagem 
fornecida pelo fabricante. 

§ 1° - Fica o farmacêutico responsável pelo estabelecimento 
obrigado a proceder ao fracionamento e à reembalagem do 
medicamento, nos termos do disposto no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Para os fins do disposto nesta lei, a embalagem referida no § 
1 o conterá o registro das informações de número de lote e das datas 
de fabricação e de validade dos medicamentos. 

§ 3° - O preço do medicamento fracionado será proporcional ao da 
embalagem de fábrica podendo ser acrescido do percentual máximo 
de 5% (cinco por cento) por medicamento fracionado, destinado a 
cobrir os custos de reembalagem . 



Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 

l :'ió 

I - notificação de advertência para que seja sanada a irregularidade 
no prazo de quinze dias; 

11 - multa no valor de quinhentas Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs -, em caso de descumprimento da exigência prevista no inciso 
I; 

111 - multa prevista no inciso 11 aplicada em dobro, em caso de 
reincidência ; 

IV - suspensão do alvará de localização e funcionamento do 
estabelecimento, na reincidência subseqüente. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada no prazo de sessenta dias. 

Parágrafo único - O Poder Executivo emitirá comunicado aos 
estabelecimentos mencionados no art. 1°, informando as providências 
a serem tomadas para a adequação ao disposto no regulamento desta 
lei. 

Art. 4° - Revogam-se as dispos1ções em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: Com os avanços farmacológicos alcançados nas 

últimas décadas, cada vez mais, as especificações da terapêutica 
medicamentosa conduzem ao objetivo da chamada "próxima da 
terapêutica" que diz: "o medicamento certo, na dose certa, para a 
pessoa certa". 

Dessa forma, torna-se inconcebível que, ao fazer o diagnóstico 
certo, o médico não possa prescrever a dose certa , simplesmente 
porque a indústria farmacêutica não o disponibiliza de forma correta. 

A indústria farmacêutica , através das embalagens fixas , impossibilita 
a terapêutica adequada ao problema diagnosticado pelo médico. 
Assim, o paciente se vê diante das seguintes situações: 

a) o usuário não tem dinheiro para adquirir a quantidade prescrita e 
acaba comprando a menor quantidade que a indústria disponibiliza, 
incorrendo em tratamento com doses sub-terapêuticas (ex: o médico 
receita 18 cápsulas, as embalagens comerciais contêm 12 cápsulas. 
O paciente compra uma caixa.) 

b) o usuário tem dinheiro para adquirir a quantidade que a indústria 
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disponibiliza (exemplo acima), possibilitando excesso de 
medicamentos em casa, o que leva, via de regra, à utilização indevida 
desses medicamentos. 

c) adquirir a quantidade receitada, porém o fracionamento feito 
(geralmente cartelas divididas ou unidades embaladas em pequenos 
sacos), não garante as condições adequadas de armazenamento e 
não permite a verificação do número de lote e a data de validade dos 
medicamentos. 

Em países como os Estados Unidos, França, Inglaterra, entre 
outros, o fracionamento de medicamentos é feito na farmácia, onde o 
farmacêutico reembala exatamente a quantidade prescrita pelo 
profissional de saúde, identificando a embalagem com um novo rótulo, 
onde constam todas as informações necessárias ao bom uso do 
medicamento. 

Este projeto reveste-se da maior importância, pois, implantando-se o 
fracionamento correto de medicamentos em nosso País, as 
conseqüências benéficas serão visíveis, não só pela redução do custo 
aos usuários, mas, sobretudo, pela garantia do uso na quantidade 
exata prescrita, evitando-se doses sub-terapêuticas ou utilização 
incorreta dos medicamentos. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

PROJETO DE LEI No /2003 
Veda a exigência de depósito prévio (caução) nas internações 

emergenciais de pacientes em hospitais e clínicas e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a exigência do depósito prévio de quantias de 

qualquer natureza, a título de caução, na internação de pacientes em 
situação de emergência e risco de vida em hospitais e clínicas da rede 
particular do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Comprovada a exigência de depósito prévio, a 
título de caução, ficam os estabelecimentos infratores obngados a 
restituir integralmente o valor depositado. 

Art. 2° - A recusa ao atendimento emergencial , motivada pelo não-
pagamento do depósito prévio, tornará os estabelecimentos infratores 
penal e civilmente responsáveis por eventuais ocorrências de 



invalidez ou morte que dela venham a decorrer. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
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Justificação: O depósito prévio de quantia financeira como forma de 
possibilitar a internação de pacientes em situação de emergência e 
risco de vida é uma prática abusiva e criminosa que precisa ser 
abolida no Estado de Minas Gerais. É inadmissível que pessoas que 
necessitam urgentemente de cuidados médicos sejam preteridas no 
seu atendimento ou não venham a recebê-lo, pela não-efetivação do 
referido depósito. É evidente que em determinadas situações o 
retardamento de socorro médico poderá agravar o estado de saúde do 
doente, levando-o até mesmo à morte. 

Respaldados na Constituição Federal, art. 196, que, entre outras 
coisas, considera a saúde direito inalienável do cidadão, submetemos 
à apreciação desta Casa Legislativa o projeto em pauta. Seu objetivo 
é coibir o procedimento escuso de alguns estabelecimentos 
hospitalares do Estado que, visando apenas o lucro, continuam a 
exercer suas atividades sem levar em conta a integridade física de 
grande número de pacientes que os procuram. 

Diante de tais considerações, esperamos para o projeto em pauta a 
melhor das acolhidas pelos integrantes deste parlamento, devido o 
alcance social e a magnitude de que se reveste. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Cria o selo empresa-cidadã vinculado às empresas que 

apresentarem balanço social e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Da Criação do Selo Empresa Cidadã 
Art. 1 ° - Fica criado o selo empresa-cidadã de Minas Gerais a ser 

concedido às empresas privadas, públicas e sociedades de economia 
mista que apresentarem responsabilidade social empresarial, 
auferidos mediante a apresentação do balanço social, nos termos 
desta lei. 

Art. 2° - Fica autorizado o Executivo, em conjunto com a Assembléia 
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Legislativa de Minas Gerais, a proceder a entrega do selo 
empresa-cidadã, nos termos desta lei. 

Parágrafo único - A Assembléia Legislativa de Minas Gerais poderá 
concorrer ao selo empresa-cidadã que, no caso, será renomeado para 
parlamento-cidadão, desde que elabore e apresente o balanço social, 
cabendo à Mesa tomar as providências necessánas. 

Art. 3° - O selo empresa-cidadã terá validade de 1 (um) ano. 
Art. 4° - Para fazer jus ao selo empresa-crdadã, compete às 

empresas referidas no art. 1°: 
I -apresentar o balanço social , conforme o modelo do anexo I desta 

lei; 
11 - demonstrar que investiram, no ano, no mínimo 2% (dois por 

cento) do valor do imposto de renda; 
111 -juntar quantos documentos forem necessários para demonstrar, 

objetivamente, o investimento efetuado; 
IV - encaminhar o balanço social e a documentação juntada ao 

Órgão do Executivo, nos termos do Decreto. 
Do Balanço Social 

Art . 5° - O balanço social é um instrumento que afere os resultados 
sociais realizados pelas empresas de pequeno, médio e grande porte, 
tanto no que diz respeito aos benefícios para seus empregados, 
quanto à comunidade a que estão vinculadas. 

Art. 6° - O balanço social será composto necessariamente pelos 
seguintes indicadores, entre outros fatores exemplificados no anexo 1: 

I - valor investido na saúde dos funcionários, assim compreendidos: 
a) plano de saúde; 
b) assistência médica; 
c) programas de medicina preventiva; 
d) programas de qualidade de vida; e 
e) outros gastos com saúde. 
li - valor investido em educação, assim compreendidos: 
a) treinamento; 
b) programas de estágios; 
c) reembolso de educação; 
d) bolsas de estudos; 
e) gastos com bibliotecas públicas; 
f) gastos com brinquedotecas públicas; e 



g) outros gastos com educação e treinamento dos empregados. 
111- valor investido em outros benefícios, assim compreendidos: 
a) seguros; 
b) empréstimos; 
c) gastos com atividades recreativas; 
d) creches; e 
e) outros benefícios oferecidos aos empregados. 

llíO 

IV - valor investido em contribuições para a sociedade, assim 
compreendidos os investimentos na comunidade nas áreas de: 

a) cultura; 
b) esportes; 
c) habitação; 
d) saúde pública; 
e) saneamento; 
f) segurança; 
g) urbanização; 
h) defesa civil; 
i) educação; 
j) pesquisa; 
k) obras públicas; 
I) campanhas públicas; 
m) investimentos em entidades sem fins lucrativos; e 
n) outros gastos sociais na comunidade. 
V) valor investido em meio ambiente, assim compreendidos: 
a) reflorestamento; 
b) despoluição; 
c) gastos com introdução de métodos não poluentes; e 
d) outros gastos que visem a conservação do meio ambiente. 
Art. 7° - Para fins de publicidade, a empresa privada, pública ou de 

economia mista divulgará os resultados do balanço social. 
§ 1 o - A divulgação de que trata o "caput" será feita, 

preferencialmente, através de afixação de cartaz ou painel informativo 
nas principais entradas da empresa, nos seis primeiros meses da sua 
execução e ao final de cada exercício, facultada a publicação na 
imprensa local. 

§ 2° - Ficam garantidos o acesso e a divulgação do balanço social 
aos empregados da empresa referida no art . 1°, aos órgãos 
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governamentais, ao Legislativo, aos sindicatos, às universidades e 
às demais instituições públicas ou privadas ligadas ao estudo e à 
pesquisa das relações de trabalho ou da promoção da cidadania. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 

Anexo I 
MODELO DE BALANÇO SOCIAL 

* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

Justificação: É notório que a responsabilidade social não mais 
pertence exclusivamente ao Estado. O Terceiro Setor é importante 
parceiro para a solução, o fomento e o financiamento de programas 
com o objetivo de dirimir os problemas sociais. Cada vez mais, a 
iniciativa privada participa de programas sociais dentro ou fora de 
suas empresas procurando construir uma sociedade mais justa e 
fraterna. 

A sociedade civil organizada é um elemento importantíssimo nas 
políticas públicas brasileiras. Não se pode mais falar de ação social 
sem se levar em conta os voluntários, as empresas, as ONG's e 
outros parceiros que lutam lado a lado com o Estado para construir 
um país melhor. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econõmica Aplicada- IPEA 
-, entre 1998 e 1999, Minas Gerais foi o Estado mais solidário do 
Sudeste brasileiro. O estudo apontou que 81 % das empresas mineiras 
realizaram algum tipo de ação social nesse período, percentual 
superior à méd1a da região (67%). A participação do Estado é quase 
duas vezes maior que a das empresas do Espírito Santo (45%), 
deixando também para trás o Rio de Janeiro (59% } e São Paulo 
(67% ). 

Conforme pesquisa realizada pela FIEMG em mais de 553 
empresas de Minas Gerais, 78% têm algum projeto na área social. As 
áreas soc1a1s em que as empresas mais investem são: 54% -
assistência social; 40% - alimentação ou abastecimento; 33% -
educação; 26% - esporte; 20% - qualificação profissional; 19% -
saúde; 17% - alfabetização; 16% - lazer e recreação e 15% - meio 
ambiente. Os principais motivos das ações sociais são: 54% -
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colaborar para a redução dos problemas sociais; 41 % - motivos 
humanitários; 37% - atender à comunidade próxima da empresa; 26% 
- inspiração pessoal de dirigente da empresa; 22% - demandas da 
sociedade; 14% - "marketing" social; 12% - satisfação dos 
empregados; 11 % - atender apelo das campanhas públicas e 1% -
abater no imposto de renda. 

É vasta a produção legislativa nesse sentido. Na esfera federal , 
temos os Projetos de Lei n°s 3.116/97 e 32/99. Na esfera estadual , 
tem-se, no Rio Grande do Sul o Projeto de Lei no 11.440, de 
18/1/2000 - Projeto de Lei sobre Responsabilidade Social -, que foi 
transformado na Lei no 11.440. Na esfera municipal, tem-se, no 
Município de São Paulo-SP a Resolução no 005/98, que cria o Dia e o 
Selo da Empresa Cidadã às empresas que apresentarem qualidade 
em seu balanço social e dá outras providências- essa Resolução está 
em vigor e já premiou diversas empresas na Cidade de São Paulo -; 
no Município de Santo André-SP: o Projeto de Lei n° 004/97 tornou-se 
a Lei n° 7.672, de 18 de junho de 1998, que cria o Selo Empresa-
Cidadã às empresas que instituírem e apresentarem qualidade em 
seu balanço social e dá outras providências; no Município de Porto 
Alegre-AS: a Lei n° 8.118/98, de autoria do Vereador Hélio Corbelini 
do PSB, que cria o balanço social das empresas estabelecidas no 
âmbito do Município de Porto Alegre e dá outras providências, e no 
Município de João Pessoa-PB: o Projeto de Resolução no 004/98, do 
Vereador Júlio Rafael , que institui o Selo Herbert de Souza às 
empresas que apresentarem qualidade em seu balanço social e dá 
outras providências. 

Por sua vez, o balanço social não é uma idéia nova. Desde o início 
do Século XX, registram-se manifestações a favor desse tipo de 
comportamento. Contudo, foi somente a partir dos anos 60 nos 
Estados Unidos da América e no início da década de 70 na Europa -
particularmente na França, Alemanha e Inglaterra - que a sociedade 
iniciou uma cobrança por maior responsabilidade social das empresas 
e consolidou-se a própria necessidade de divulgação dos chamados 
balanços ou relatórios sociais. 

A idéia de responsabilidade social das empresas e do balanço social 
popularizou-se, nos anos 70, na Europa. E foi a partir dessa idéia que, 
em 1971 , a companhia alemã STEAG produziu uma espécie de 
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relatório social, um balanço de suas atividades sociais. Porém, o 
que pode ser classificado como um marco na história dos balanços 
sociais, propriamente dito, aconteceu na França em 1972, quando a 
empresa SINGER fez o assim chamado primeiro balanço social da 
história das empresas. 

Na França, várias experiências consolidaram a necessidade de uma 
avaliação mais sistemática por parte das empresas no ãmb1to social. 
Até que, em 12 de julho de 1977, foi aprovada a Lei n° 77.769, que 
tornava obrigatória a realização de balanços sociais periódicos para 
todas as empresas com mais de 700 funcionários. Esse número caiu 
posteriormente para 300 funcionários. 

No Brasil , os ventos dessa mudança de mentalidade empresarial já 
podem ser notados na "Carta de Princípios do Dirigente Cristão de 
Empresas" desde a sua publicação, em 1965, pela Associação de 
Dirigentes Cristão de Empresas do Brasil - ADCE Brasil. Na década 
de 80, a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social 
- FIDES - chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do início 
dos anos 90 é que algumas empresas - muito poucas - passaram a 
levar a sério essa questão e a divulgar sistematicamente, em balanços 
e relatórios sociais, as ações realizadas em relação à comunidade, ao 
meio ambiente e ao seu próprio corpo de funcionários. 

Dessa forma, o balanço social da Nitrofértil , empresa estatal situada 
na Bahia, que foi realizado em 1984, é considerado o primeiro 
documento brasileiro do gênero, que carrega o nome de balanço 
social. No mesmo período, foi realizado o balanço social do Sistema 
Telebrás, publicado em meados da década de 80. O do Banespa, 
realizado em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em 
balanços sociais no Brasil. 

Há muito fala-se em responsabilidade social da empresa. E, de fato, 
pode-se observar que algumas empresas, aqui no Brasil , têm levado a 
sério suas relações com a comunidade, com o meio ambiente e com 
seu próprio corpo de funcionários. Até porque, nos últimos anos, 
essas relações tornaram-se uma questão de estratégia financeira e de 
sobrevivência empresarial, quando pensamos a longo prazo. Isso sem 
falar, é claro, do lado ético e humano que a responsabilidade social 
envolve, e que, por sua vez, pode desenvolver. 

A função principal do balanço social da empresa é tornar pública a 
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responsabilidade social da empresa. Isso faz parte do processo de 
pôr as cartas na mesa e mostrar, com transparência, para o público 
em geral, para os atentos consumidores e para os acionistas e 
investidores o que a empresa está fazendo na área social. Assim, 
além das poucas linhas que algumas empresas dedicam nos seus 
balanços patrimoniais e dos luxuosos modelos próprios de balanço 
soc1al que estão surgindo, é necessário um modelo único - simples e 
objetivo. Esse modelo vai servir para avaliar o próprio desempenho da 
empresa na área social ao longo dos anos e também para comparar 
uma empresa com outra. Empresa que cumpre seu papel social atrai 
mais consumidores, além de estar investindo na sociedade e no seu 
próprio futuro. E, mais ainda, tem o direito, antes do dever, de dar 
publicidade às suas ações. Porém, essa propaganda será cada vez 
mais honesta e verdadeira, na justa medida em que se utilizarem 
parâmetros iguais que permitam comparações por parte dos 
consumidores, investidores e da sociedade em geral. 

O objetivo principal de quem atua nessa área deve ser, obviamente, 
a diminuição da pobreza e das injustiças sociais, através da 
construção de uma cidadania empresarial. Ou seja, desenvolver uma 
sólida e profunda responsabilidade social nos empresários e nas 
empresas, na busca por um maior, melhor e mais justo 
desenvolvimento humano, social e ambiental. 

A ampliação do número de empresas que publiquem seu balanço 
social também nesse modelo único deve ser o grande objetivo desse 
momento, e por isso, é preciso somar esforços. Cabe aqui ressaltar 
que, se o custo de publicar um balanço social nesse modelo simples é 
bem próximo a zero, essa decisão passa para a esfera da vontade 
política e do nível de compromisso que cada empresa tem com a 
sociedade. 

Estas são algumas das empresas que investem no social , sendo 
que algumas apresentam balanço social : 

• - O quadro das empresas foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

O selo empresa-cidadã encontra-se vinculado à apresentação do 
balanço social, pois é uma alternativa objetiva de se auferir o 
reconhecimento. O Brasil é um Estado Democrático de Direito (art. 1 o 

da CF/88) e é vedado qualquer critério subjetivo por parte da 
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administração pública, ou seja, deve a conduta administrativa se 
pautar na impessoalidade (art. 37 da CF/88). Destarte, é imperioso se 
utilizar um critério objetivo para se premiar as empresas que 
apresentarem responsabilidade social. Surge, portanto, como 
alternativa mais justa, o balanço social. 

Como apresentado ac1ma, há leis que já trazem em seu cerne a 
vinculação do selo com o balanço, por exemplo. a Lei n° 7 .672, de 
1998, do Município de Santo André-SP. Não se trata de dois temas 
diferentes tratados em uma un1ca lei , mas são temas 
interdependentes. Um sem o outro não possui eficácia nem eficiência 
normativa. 

A autorização do Executivo em proceder a entrega do selo se 
justifica por reconhecer que esse Poder é também um agente 
importante no desenvolvimento da responsabilidade social 
empresarial. 

Algumas iniciativas de se lançar a idéia e a prática da realização do 
balanço social e de se estimular a responsabilidade social das 
empresas vêm acontecendo nos últimos anos. Porém, mais do que 
nunca, precisam continuar, ser ampliadas e incentivadas. Dessa 
forma, a Câmara Municipal vem colocando em foco esse tema, por 
acreditar que a parceria entre empresas, governo e sociedade é 
fundamental para reduzir a pobreza e a injustiça social, promovendo 
um maior progresso e desenvolvimento social e humano. 

Minas Gerais não pode se escusar dessa evolução histórico-política. 
E é dever desta Casa lançar-se na vanguarda da defesa e da 
disseminação de novos modelos de políticas públicas, sempre com o 
escopo de defender o povo e, principalmente, os menos favorecidos. 

Portanto, cria-se o selo empresa-cidadã vinculado ao balanço social. 
Um prêmio que reconhecerá a importância do Terceiro Setor e 
agraciará as entidades atuantes em Minas Gerais. O selo empresa-
cidadã e o balanço social são instrumentos de construção de uma 
nova cultura, que acredita que a questão social não é problema 
apenas do governo, mas de toda a sociedade. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado José Milton. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Estabelece normas relativas à responsabilidade na gestão social do 
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Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Chefe do Poder Executivo encaminhará anualmente ao 

Poder Legislativo, como parte integrante da Prestação de Contas do 
Chefe do Poder Executivo, de que trata o inciso XII do art. 90 da 
Constituição Estadual, o Mapa da Exclusão Social. 

Art. 2° - O Mapa da Exclusão Social consiste num diagnóstico anual , 
regionalizado, da exclusão social no Estado com base em indicadores 
sociais referentes à expectativa de vida, à renda, ao desemprego, à 
educação, à saúde, ao saneamento básico, à habitação, à população 
em situação de risco nas ruas e segurança com base no ano de 
referência da prestação governamental de contas e no ano 
imediatamente anterior, para fins de comparação. 

Art. 3° - Os indicadores sociais a serem utilizados na elaboração do 
Mapa da Exclusão Social são: 

I - expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer; 
11- índice de desenvolvimento humano- IDH; 
111 - Renda: PIB "per capita" ajustado ao custo de vida local, 

indicadores de concentração de renda, número de pessoas abaixo da 
linha da pobreza; 

IV - desemprego: percentual médio de população economicamente 
ativa desempregada; 

V - educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a 
taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e 
superior; 

VI - saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de 
agentes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes e 
à mortalidade infantil ; 

VIl -saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, 
coleta e tratramento de esgoto e coleta de lixo; 

VIII - habitação: déficit habitacional medido através do número de 
pessoas que vivem em loteamentos irregulares destacando as áreas 
de risco; 

IX - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas 
em situação de risco nas ruas; 

X- segurança: número de ocorrências policiais "per capita". 
Art. 5° - A lei que aprovar o Plano Plurianual previsto no inciso I do 
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art. 149 da Constituição Estadual disporá também sobre as metas 
de melhoria dos indicadores sociais cont1dos no Mapa da Exclusão 
Social , bem como sobre a estratégia que será adotada para seu 
atingimento durante o período de sua vigência. 

Art. 6° - Integrarão o projeto de lei orçamentária anual o Anexo de 
Metas Sociais, que conterá as metas de melhoria dos indicadores 
soc1a1s contidos no Mapa da Exclusão Social a serem atingidas no 
próximo ano, bem como a discriminação das ações a serem 
desenvolvidas para tanto, quantificadas financeira e fisicamente, 
sempre que possível. 

Parágrafo único - O Anexo de Metas Sociais conterá, ainda, a 
avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

Art. 7° - O não-cumprimento no disposto nesta lei caracteriza crime 
de responsabilidade previsto no art. 91 da Constituição Estadual. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A luta contra a inflação crônica e pela necessária 

recuperação da estabilidade monetária levou o país a reforçar o 
paradigma do equilíbrio das contas públicas e da responsabilização de 
seus gestores, expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e na determinação de 
penalidade criminal pelo seu não cumprimento, Lei no 10.028, de 19 
de outubro de 2000. 

Se concluímos o século XX e o segundo milênio resgatando os 
valores da moeda estável e do equilíbrio fiscal , não podemos esperar 
pelo final do século XXI e muito menos pelo terceiro milênio para 
resgatar o valor da estabilidade e do equilíbrio social. 

Toda caminhada começa com o primeiro passo, já dizia o provérbio 
chinês. Vamos, pois, fazer deste ano de 2001 , início dos novos século 
e milênio, já designado como o ano do voluntariado soc1al, o ponto de 
partida para uma firme caminhada em direção à responsabilidade 
social como valor fundamental da sociedade. 

Moeda estável sim, equilíbrio fiscal sim, mas como valores-meio e 
não como valores-fim. O fim , o objetivo, o que queremos como 
sociedade é a estabilidade e o equilíbrio social, ou seja, uma 
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sociedade fraterna, solidária, justa. E, como contribuição a este 
propósito, estou oferecendo ao debate o Projeto de Lei da 
Responsabilidade Social. 

O Projeto de Lei da Responsabilidade Social torna obrigatório ao 
Poder Executivo confeccionar e divulgar anualmente, conjunta e 
simultaneamente com o Balanço Geral do Estado, o Balanço da 
Exclusão Social, denominado neste projeto de lei de Mapa da 
Exclusão Social, ao mesmo tempo em que obriga o Executivo a 
incluir na Proposta de Orçamento Anual o Anexo das Metas Sociais, 
onde constarão as metas de melhorias social previstas para o ano 
seguinte, assim como os projetos e atividades orçamentárias, cuja 
finalidade seja expressamente voltada para alcançar as referidas 
metas. 

Ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, juntamente com o 
Ministério Público, caberá analisar ano a ano os resultados 
alcançados e, quando for o caso, responsabilizar criminalmente os 
gestores públicos. Com isso, os órgãos de fiscalização e controle por 
excelência do Estado democrático, em nome de toda a sociedade, 
não só exigirão eficiência (Lei da Reponsabilidade Fiscal), como 
também eficác1a (Lei de Responsabilidade Social) na gestão do 
dinheiro público. Estaremos, assim, reforçando um novo e essencial 
paradigma, razão de ser de toda a atividade pública, que é a melhoria 
da vida das pessoas em sociedade. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Miguel Martini. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Dispõe sobre a execução de política habitacional para as 

populações residentes em áreas de risco e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Compete ao Poder Público formular e executar política 

habitacional visando à ampliação da oferta de moradias destinadas às 
famílias residentes em áreas de risco, bem como à melhoria das 
condições habitacionais. 

Parágrafo único - Para atender ao que dispõe o "caput" , o Poder 
Público atuará: 

I - na oferta de habitações e de lotes urbanizados, integrados à 
malha urbana existente; 
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11 - na implantação de programas para redução do custo de 
materiais de construção;/ 

111 - no desenvolvimento de técnicas para barateamento final da 
construção; 

IV - no incentivo à criação de cooperativas habitacionais; 
V - na regularização fundiária e na urbanização específica de favelas 

e loteamentos; 
VI - em cooperação com os municípios, no estabelecimento de 

estratégia comum de atendimento da demanda local, bem como na 
viabilizaão de formas consorciadas de investimento no setor. 

Art. 2° O financiamento para os programas habitacionais será feito 
mediante conven1o a ser celebrado entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e as Prefeituras dos 
Municípios com áreas consideradas de risco. 

Art. 3° - O Fundo Estadual de Habitação - FEH -, de que trata a Lei 
no 1.130, de 6 de junho de 1995, financiará as ações para execução 
da política habitacional para prevenção de ac1dentes em áreas de 
risco. 

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual destinará ao FEH 
recursos necessanos à implantação da política habitacional e 
prevenção de acidentes em áreas de risco nos municípios de Minas 
Gerais. 

Art. 4° - Cabe à Companhia de Habitação de Minas Gerais -
COHAB-MG: 

I - o acompanhamento dos projetos referentes aos programas 
habitacionais de que trata esta lei , bem como os proJetos que forem 
apresentados pelas associações comunitárias ou cooperativas 
habitacionais das populações residentes em áreas de risco; 

11 - a fiscalização da aplicação dos recursos geridos pelas 
associações comunitárias ou cooperativas habitacionais. 

Art. 5° - A Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros 
Militar, fará o estudo e delimitação de áreas de riscos, para execução 
dos fins desta lei. 

Parágrafo único - O município deverá discriminar e manter cadastro 
atualizado de habitações em áreas de risco, efetuando trabalho 
permanente de prevenção e realocação. 

Art. 6° - Na desapropriação de área habitacional decorrente de 
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Art. 7 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Apresentamos o presente projeto de lei, tendo em vista 

as chuvas torrenciais e as catástrofes ambientais que ocorrem 
anualmente na época do verão e vitimam os municípios. Nosso intuito 
com este projeto, é coordenar as ações dos órgãos governamentais e 
estimular o desenvolvimento de uma política de gestão territorial com 
responsabilidade, apoiada em critérios técnicos e metodologias 
adequadas; articular e mobilizar todas as entidades e instituições que 
estão envolvidas com os problemas e soluções relacionadas a 
prevenção de acidentes em áreas de risco, bem como a desocupação 
destas áreas pelas populações que ali residem. 

A questão é imperativa e precisa do reconhecimento das 
autoridades competentes. O envolvimento dos municípios é 
estritamente necessário, uma vez que o planejamento urbano é de 
sua competência, assim como a delimitação das áreas habitáveis 
dentro das cidades. 

Em razão do exposto, apelamos pela aprovação da presente 
proposição por nossos ilustres pares. 

- A Presidência deixa de receber o projeto nos termos da Decisão 
Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre o prazo para a devolução de multas de trânsito pelo 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A devolução dos valores das multas de trânsito pagas 

referentes aos recursos deferidos pela Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações do DETRAN - JARI - deverá ocorrer: 

I - no prazo de trinta dias a contar da data da publicação do 
deferimento, quando não houver interposição de recurso; 

11 - no prazo de trinta dias a contar da data de publicação da decisão 
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do recurso. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo acarretará multa de 2% (dois por cento) , acrescida de juros e 
correção monetária. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Desde janeiro de 1999, não houve por parte do 

Governo do Estado nenhuma restituição aos contribuintes que 
anteciparam o pagamento das multas para aproveitar o desconto de 
20% previsto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, bem como de 
multas que tiveram seus recursos deferidos pela JARI. É fartamente 
noticiado pela imprensa que milhares de motoristas em Minas estão 
na fila à espera da devolução de valores. Só nos primeiros meses do 
ano, 4.875 motoristas convenceram os integrantes da Junta de que as 
multas de trânsito aplicadas contra eles eram indevidas, sem que 
tenham recebido o dinheiro de volta. Alegar que a devolução é mera 
divergência operacional não convence. O contribuinte vê na devolução 
um direito adquirido. Esse projeto visa exatamente a corrigir essa 
distorção. 

- Semelhante proposição fo1 desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Alberto Bejani. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.227 I de 2 de julho de 1996, que 

cria o Fundo Estadual de Assistência Social, disciplina a aplicação de 
recursos previstos em programas e fundos destinados a assistir 
populações carentes, a combater a miséria e a fome. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os recursos alocados nos programas e fundos públicos 

destinados a atenuar distorções na distribuição da riqueza pessoal e 
espacial, a combater a miséria e a fome, a ass1stir populações que 
estejam expostas a níveis salariais os mais baixos e ao desemprego, 
a melhorar a qualidade de vida de populações que vivem em situação 
de carência material e precária situação familiar e social serão 
aplicados prioritariamente nos municípios que registram Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula cinco). 
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Art. 2° - O disposto no artigo anterior aplica-se, especialmente, ao 

programa instituído pelo Decreto n° 40.327, de 23 de março de 1999 -
Programa Bolsa-Família-, ao Fundo para a Infância e a Adolescência, 
criado pela Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994, e aos oriundos das 
políticas, dos programas e das ações propostas pelo Conselho de 
Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto n° 
40.324, de 23 de março de 1999. 

Art. 3° - Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao art. 3° da Lei 
n° 12.227, de 2 de julho de 1996: 

"Art. 3°- ......................................... .. ............. .. 
Parágrafo único - Os recursos do FEAS serão aplicados, 

preferencialmente, em projetos de assistência social para atendimento 
aos municípios ou regiões do Estado que registrem Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH - até 0,5 (zero vírgula cinco).". 

Art . 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O combate à miséria é uma preocupação dos 

brasileiros e um compromisso de campanha do Governador Itamar 
Franco. O Estado desenvolve ações neste sentido por meio de 
projetos, programas e fundos. O projeto de lei objetiva disciplinar a 
aplicação de recursos previstos em programas e fundos destinados a 
assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a 
resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais, adotando o Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH -como parâmetro para a alocação de 
recursos, sempre Insuficientes diante das necessidades sociais e que 
precisam ser bem aplicados. 

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento 
de países e regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado 
pela Organização das Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice 
sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - Pnud - para medir o progresso humano. É 
composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A 
saúde é medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A 
educação é medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da 
população de 15 anos de idade ou mais e o número de matrículas no 
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ensino de 1°, 2° e 3° graus. dividido pela população em idade 
escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - "per 
capita", em dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país. 

O IDH varia de O a 1. Quanto mais próximo de um, ma1or o grau de 
desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, 
é médio; acima de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice até 
0,5, e elas não se encontram somente no vale do Jequitinhonha. São 
João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363, 
comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já 
Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH 
igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir 
nenhuma localidade carente, independentemente da região em que se 
situe, e, ao mesmo tempo, beneficia a reg1ão que agrega maior 
número de municípios pobres. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Fica Instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, 

para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica institu ido o Programa Paz na Escola, de ação 

interdisciplinar e de participação comunitária , para prevenção e 
controle da violência nas escolas da rede pública de ensmo do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - Para implementar o Programa, em cada unidade escolar, 
será criada uma equipe de trabalho, constituída por professores, 
funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação, 
pais e representantes ligados à comunidade escolar. 

Parágrafo único - Dependendo das peculiaridades de cada escola, 
poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho: 

I - autoridades; 
li - órgãos de segurança; 
111- entidades públicas ou privadas; 
IV - entidades de classe; 
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V - conselhos comunitários; 
VI - cidadãos que possam colaborar para a consecução dos 

objetivos propostos. 
Art. 3° - São objetivos do Programa: 
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos escolares 

para atuar na prevenção e no controle da violência nas escolas, 
analisar suas causas e apontar possíveis soluções; 

li - desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização 
e valorização da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à 
comunidade envolvida; 

111 - implantar ações voltadas para o controle da violência na escola, 
visando a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício 
pleno da cidadania e a promoção da harmonia e da paz na 
comunidade escolar; 

IV - desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que 
fortaleçam os vínculos entre a comunidade e a escola; 

V - garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da 
equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a 
violência na escola. 

Art. 4° - Mediante convênio, o Estado poderá estender o Programa 
às escolas municipais e particulares, bem como orientar a formação 
de núcleos municipais de controle e prevenção da violência. 

Art. 5° - A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas 
escolas que estejam sofrendo os maiores índices de violência. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para 

enfrentar o grave problema da insegurança e da violência, que cresce 
de forma assustadora, afetando a sociedade, atingindo as crianças e 
os adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado: a 
escola. 

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de 
drogas nas imediações e, até mesmo, dentro das escolas, agressões, 
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vandalismo, furtos, depredações, ameaças contra a vida, 
seqüestro, estupro, etc. 

O vandalismo é outra face da violência nas escolas. Pichar muros e 
paredes, quebrar móveis e portas, destruir banheiros e roubar 
lâmpadas e equipamentos tornou-se diversão para alguns estudantes. 

Recente pesquisa da Universidade de Brasília e da Confederação 
dos Trabalhadores em Educação, feita em 1.440 escolas estaduais de 
todo o País, revelou que mais de 55% dessas sofrem ações de 
vandalismo. 

Em muitas escolas foram erguidos muros, colocadas grades e 
fechados os portões; porém, nem assim a tranqüilidade dos pa1s, 
professores e alunos foi restabelecida. 

O Programa prevê a criação de equipes de trabalho 
multidisciplinares, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado 
da Educação e das Delegacias de Educação, objetivando integrar os 
segmentos da comunidade escolar com outros setores que se 
disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a 
qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias . 

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e 
as entidades sociais e comunitárias, firmando convênios e parcerias 
para enfrentar a questão não só dentro das escolas, mas também 
visando orientar a comunidade e acompanhar as famílias dos 
eventuais infratores. 

A defesa da paz na educação se torna fundamental , uma vez que 
ela se estende para a convivência na sociedade; é na escola que os 
jovens se formarão para a vida, projetando o futuro de nossa Pátria. 

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e 
o respeito à cidadania plena, apresentamos este projeto de lei. 

O Programa resultará em economia para os cofres públicos, devido 
à proteção do patrimônio e à redução da ocupação dos órgãos 
governamentais com tais fatos, hoje tão rotineiros. 

- Semelhante proposição foi desarquivada antenormente pelo 
Deputado Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Cria a lei estadual dos direitos dos povos indígenas e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O meio ambiente, a natureza, a terra, a água são, para 

os povos indígenas, a única fonte de vida e de sobrevivência e, por 
isso, o seu relacionamento com o meio ambiente é de preservação, 
para que dele possam receber sustento, abrigo e ter condições de 
continuidade; reconhecendo isto, o Estado de Minas Gerais, que se 
orgulha de sua história de luta pela liberdade dos povos, se 
compromete a: 

§ 1 o - apoiar a União na demarcação das reservas dentro do Estado 
de Minas Gerais, fornecendo os meios necessários para que isto 
ocorra de maneira ágil, ordeira e justa; 

§ 2° - fiscalizar o entorno das reservas e aldeias já formadas para 
defendê-las das ações de exploradores que possam prejudicar a 
fauna, a flora, os cursos d'água, etc.; 

§ 3° - orientar, por meio de programas estaduais sobre o uso 
racional do solo, proibindo queimadas e extração vegetal que 
prejudiquem o ecossistema; 

§ 4° - fiscalizar nascentes de água e cursos de rios que sirvam a 
reservas e aldeias, para que não sequem ou sejam poluídos; 

§ 5° - punir os agressores ao meio ambiente nos termos da 
legislação específica; 

§ 6° - orientar a população vizinha a aldeias e reservas sobre os 
direitos dos povos indígenas, incentivando-a a fiscalizar e denunciar 
abusos; 

§ r - adequar a reserva para que possa abrigar as famílias, 
recuperando a fauna e a área agricultável , fazendo programas contra 
a erosão e preservando nascentes, rios e lagos; 

§ 8° - fornecer assistência técnica para a agricultura, pecuária e 
pesca quando necessário e desejado pelos povos indígenas; 

§ g o - povoar rios e lagos com espécies de peixes que sirvam à 
alimentação das comunidades, fornecendo-lhes meios de 
sobrevivência. 

Art. 2° - Os povos indígenas necessitam de um meio de 
sobrevivência, haja vista que o colonizador modificou não só a 
natureza, mas também o próprio estilo de vida nativa dos indígenas; 
sendo assim, é preciso oferecer a estes povos os meios com os quais 
irão se sustentar, além das suas atividades agropastoris. 

§ 1° - Por meio de um levantamento sócio-econômico, estabelecer a 
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§ 2° - Fornecer os meios necessários à sobrevivência das 
comunidades, seja por meio de centro de artesanato, seja da 
agricultura, para que possam comercializar os seus produtos, ou de 
acordo com a vontade de cada população. 

§ 3° - Onentar as comunidades para melhor desenvolver o seu 
comércio, fornecendo assistência integral, para que não sejam 
exploradas. 

Art. 3° - Em decorrência das doenças transmitidas pelo "homem 
branco", as comunidades indígenas sofrem e acabam morrendo 
porque não possuem resistência e não conhecem tratamento para 
essas doenças; para diminuir esse mal, as ações de saúde pública 
estadual formarão profissionais comprometidos com o resgate da 
saúde dos povos indígenas por meio das seguintes ações: 

§ 1° - mapeamento do estado de saúde dos povos indígenas e 
estabelecimento de um programa especial de prevenção e de 
tratamento, onde for o caso; 

§ 2° - incentivo à pesquisa científica para a descoberta de meios 
mais eficazes de cura para as enfermidades que afligem os povos 
Indígenas; 

§ 3° - valorização do conhecimento de medicina natural das 
comunidades; 

§ 4° - instalação de postos médicos de atendimento próximo às 
reservas e aldeias, para que os seus membros não precisem se 
deslocar para fazer tratamento. 

Art. 4° - Os povos indígenas, por serem os primeiros habitantes do 
Brasil, têm o direito de ter preservada a sua cultura e de serem 
incentivados na preservação do seu passado, lendas, tradições, 
culinária, ritos rel igiosos e medicina natural. 

§ 1 o - O Estado de Minas Gerais investirá na divulgação da cultura 
de seus povos indígenas por meio da distribuição de livros a 
bibliotecas de todo o Estado e orientando seus profissionais da 
educação para que ensinem o gosto pela cultura dos nossos primeiros 
habitantes. 

§ 2° - Qualquer atitude de desrespeito ou discriminação que vise a 
banalizar ou ridicularizar a cultura dos povos indígenas será 
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§ 3° - Promover ações nas escolas, para que os alunos sintam tanto 
orgulho de serem brasileiros quanto os povos indígenas. 

§ 4° - Favorecer o registro da cultura indígena, para que não se 
perca no tempo e no esquecimento a sua história, por meio de 
concursos literários, filmes, novelas, campanhas publicitárias que 
resgatem o valor humano e a dignidade dessas comunidades. 

§ 5° - Resgatar, junto aos povos indígenas, a sua auto-estima, 
incentivando-os a preservar a lfngua e os costumes. 

§ 6° - Incentivar e apoiar grupos de divulgação cultural no Estado a 
que promovam o respeito, a dignidade e a cultura dos povos 
indígenas. 

§ 7° - Permitir que membro de comunidade indígena que deseje 
conhecer outras culturas tenha esse acesso, sem que, para isso, 
abandone a sua origem. 

§ 8°- Criar escolas em língua nativa nas comunidades indígenas. 
Art. 5° - Os povos indígenas possuem sua religiosidade própria, 

mantida desde os tempos da colonização, mesmo com a "conversão 
forçada" pelos missionários; a religiosidade de um povo é a maneira 
que ele tem de se sentir forte e unido; para preservar esse vínculo 
religioso na comunidade, é preciso: 

§ 1 o - proibir "novas missões" que busquem catequizar ou converter 
os indígenas, permitindo. com isto, que eles tenham reconhecida 
liberdade religiosa, nos termos da Constituição Federal. 

§ 2° - realizar plebiscitos nas comunidades indígenas para a 
continuidade ou não das missões catequizantes em suas aldeias. 

Art. 6° - Esta le1 entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Motivados pela Campanha da Fraternidade de 2002, 

cujo tema é "Fraternidade e Povos Indígenas", os alunos do ensino 
médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, sob a orientação do 
professor Amin Feres, elaboraram este projeto de lei, que se justifica 
pela constatação da crueldade com a qual os povos indígenas no 
Brasil vêm sendo tratados desde o descobrimento. Os indígenas 
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foram os primeiros habitantes do Brasil e, portanto, são donos 
naturais da terra. Tiveram a terra tomada, as aldeias destruídas, 
milhares de vidas dizimadas sem piedade, as mulheres estupradas, a 
cultura destruída, e hoje vivem na humilhação de não ter como 
sobreviver, sob o jugo de grileiros, garimpeiros e madeireiros, que os 
espoliam de seus bens e ainda sofrem com a inércia do governo. 

Os brasileiros não conhecem a história de seus indígenas para que 
deles possam sentir orgulho. A visão ainda é muito distorcida. É 
preciso criar um sentimento nacionalista de preservação que resgate a 
dignidade humana e respeite a liberdade individual, ou não 
poderemos mais nos considerar civilizados. Os povos indígenas não 
têm culpa das doenças que os "homens brancos" lhes transmitiram e 
não possuem meios próprios de se curar. Eles estão perdendo a sua 
origem cu ltural , porque não podem manter-se sem a presença do 
invasor. 

É preciso fazer um resgate enquanto há tempo. Muito se faz pela 
preservação de animais, de plantas e até de objetos, é preciso 
preservar a vida humana com dignidade. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Ricardo Duarte. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção 

Integral ao Usuário de Drogas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva e 

Atenção Integral ao Usuário de Drogas, com a atribuição primordial de 
formular a política estadual nos temas da prevenção, do tratamento, 
da assistência e da reinserção social dos usuários de drogas e seus 
familiares. 

Art. 2° - Os princípios orientadores da Política ora instituída são: 
I - mudar uma lógica de discriminação aos usuários de drogas 

visando a reduzir o processo de exclusão social ; 
11 - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas, 

reabilitadoras e legais; 
111 - incentivar a participação da sociedade em geral nas iniciativas 

voltadas à prevenção e à redução do uso abusivo de drogas; 
IV - orientar todas as ações desta Política por informações 
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científicas e por uma ética que resguarde os direitos humanos e de 
cidadania da população de usuários e da população em geral. 

Art. 3° - As diretrizes fixadas para a Política de que trata esta lei são 
as seguintes: 

I - educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e 
integrado de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, 
tendo como objetivo facilitar o acesso à informação e à orientação, 
bem como a espaços potencializadores de um desenvolvimento 
integral do cidadão. Esta educação deve estar direcionada à 
valorização da qualidade de vida por meio da interdisciplinaridade e 
da associação de recursos pedagógicos como lazer, esporte e cultura, 
estimulando o resgate e o fortalecimento dos laços do cidadão com 
seu meio social (afetivos, escolares, profissionais, familiares , 
solidários, entre outros) de forma responsável , ampliando os 
compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao 
contexto social em que vive; 

11 - atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que 
compreende um conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, 
constituídos a partir de uma visão integrada de concepção de saúde 
em uma perspectiva de redução de danos que engloba indicadores de 
qualidade de vida, qualidade das relações interpessoais, inclusão 
social e participação por intermédio do controle social; 

111 - contribuição ao debate sobre a repressão ao tráfico: 
compreende a disponibilização de estudos e experiências de outras 
áreas, como por exemplo as da saúde. da educação e da cidadania, 
visando à qualificação do planejamento de ações integradas da 
política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas; do 
ponto de vista legal, esta diretriz visa, também, a contribuir para o 
debate sobre o comércio ilegal de drogas legais e ilegais. 

Art. 4° - Compete ao Estado, no tocante à Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas: 

I - formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção 
de drogas e atenção ao usuário; 

11 - apoiar a realização de eventos, encontros de formação 
continuada. campanhas, pesquisas da realidade e estudos nas áreas 
de educação preventiva, atenção integral ao usuário de drogas e 
repressão ao tráfico; 
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111 - acompanhar a implantação de programas de educação 

preventiva nas escolas, continuados e sistemáticos, estendendo para 
outras ações complementares, por meio da definição de critérios, com 
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e de 
lideranças comunitárias; 

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas 
empresas públicas e privadas por intermédio de uma política de 
recursos humanos para a abordagem, o encaminhamento ao 
tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas 
relacionados com o uso de drogas; 

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de 
esporte, lazer, educação e saúde e ampliar a realização de eventos 
culturais que respeitem as características locais e regionais, tornando-
os acessíveis à população em geral; 

VI - estimular iniciativas de profissionalização e de geração de renda 
que promovam a inclusão social de adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social; 

VIl - referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de 
drogas e sua família, associando modalidades de tratamento que 
buscam abstinência àquelas orientadas pela estratégia de redução de 
danos; 

VIII - estimular a implantação de programas de redução de danos 
integrados em outras modalidades da rede de atenção à saúde, 
visando a reduzir os prejuízos decorrentes do uso de qualquer 
substância lícita ou ilícita; 

IX - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes ao 
tema das drogas em nível estadual; 

X - estabelecer uma interlocução qualificada com a mídia e com 
promotores culturais, por meio das assessorias de comunicação 
públicas e privadas. para sensibilizar a opinião pública, ampliar a 
compreensão dos problemas das drogas na sociedade e informar 
adequadamente com dados científicos; 

XI - rediscutir e fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais 
referentes à propaganda e ao comércio ilegal de drogas lícitas; 

XI I - promover o debate sobre a legislação de drogas e a intersecção 
dos aspectos jurídicos e de saúde em relação aos usuários e aos 
dependentes de drogas em conflito com a lei ; 
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XIII - aprofundar o planejamento e as estratégias para executar 

uma política de repressão ao narcotráfico pela sua implicação no 
aumento da criminalidade e da violência e na instabilidade econômica 
e política, decorrentes dele; 

XIV - acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas 
mediante os resultados de impacto dos programas desenvolvidos, 
integrando ações das secretarias estaduais e de setores da 
sociedade. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas no 
prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: A Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção 

Integral ao Usuário de Drogas tem como objetivo orientar as linhas de 
ação do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e da 
iniciativa privada na abordagem do uso abusivo de drogas. 

Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral 
ao Usuário de Drogas o termo "drogas" é aplicado a qualquer 
substância psicoativa, como álcool , tabaco, solventes e 
medicamentos, substâncias lícitas, bem como àquelas consideradas 
ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras. 

O consumo de drogas afeta a vida em sociedade, podendo-se 
destacar seus malefícios na família , com a constatação do aumento 
da violência doméstica, sendo que 2/3 dos casos de espancamento de 
crianças e de agressões entre marido e mulher ocorrem com pais ou 
maridos embriagados (Mmistério da Saúde, 1997); por outro lado, a 
desagregação familiar, aliada ao desemprego e à pobreza, provoca o 
fenômeno de crianças e adolescentes que vivem na rua. 

No trabalho, o uso indevido do álcool e das drogas é responsável 
por 50% do absenteísmo e das licenças de saúde, atrasos, acidentes 
de trabalho, baixa produtividade, desperdício de matéria-prima, 
rotatividade e pela sobrecarga dos serviços médicos (ABEAD, 1990). 

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do 
álcool ; 61 % das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e 56,2% 
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dos que sofreram atropelamentos, apresentavam alcoolemia 
positiva (ABEDETRAN, 1997). 

No aumento da violência e da criminalidade; 68% dos homicídios 
cu lposos, 62% dos assaltos, 54% dos assassinatos e 44% dos roubos 
estão ligados ao uso de drogas (Ministério da Saúde, 1997). 

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e 
seus parceiros sexuais concorre para que, no Brasil , cerca de 25% 
dos casos de infecção pelo HIV estejam relacionados com o uso de 
drogas injetáveis. 

Na saúde pública temos um número elevado de internações 
hospitalares decorrentes de patologias associadas à dependência de 
drogas, em especial do álcool e do tabaco. 

Para a população em situação de vulnerabilidade social . o uso de 
drogas se apresenta como uma opção na falta de acesso aos 
equipamentos soc1oeducativos, assim como pode amenizar a extrema 
distância entre a grande oferta de bens de consumo e a 
impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das 
drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social , 
já que, apesar do perigo, oferece possibilidades de "trabalho, inserção 
e reconhecimento" de uma rede não formal de socialização. 

Na rede escolar observa-se que a abordagem do tema entra no 
cotidiano das atividades escolares somente de forma pontual e 
através de iniciativas esparsas. Algumas experiências desenvolvem 
essa temática através da interdisciplinaridade criativa, aproveitando os 
diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões que 
estimulem o exercício de uma escolha consc1ente da criança e do 
adolescente. 

A assistência aos usuários de drogas não acolhe a demanda e ainda 
está permeada pelo paradigma "hospitalocêntrico", necessitando 
fortalecer a rede intermediária de atendimento e reduzir as 
internações, dando a devida importância para a contra-referência, que 
deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção de maior 
complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia, 
para prosseguimento do tratamento. 

A política de repressão ao tráfico ilícito está pouco equipada para 
alcançar seu objetivo maior, que é reduzir a oferta de drogas no 
mercado, tendo dificuldade de empenhar-se no enfrentamento dos 
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grandes traficantes, dedicando seus esforços, prioritariamente, na 
repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se 
encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico 
como meio de obter a droga necessária para uso próprio. 

Tendo em vista a caracterização do problema e os dados 
epidemiológicos apresentados, encontramos as justificativas 
necessárias para a Implantação de uma Polít1ca Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, pois 
somente com diretrizes claramente definidas e priorizadas e uma 
proposta estruturada envolvendo e integrando as ações das 
secretarias de Estado e de vários segmentos sociais, com a 
participação ativa da sociedade civil , se pode enfrentar esse problema 
de forma arrojada, com ética e competência. 

O objetivo principal dessa política é intervir no problema do uso e do 
abuso de drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação 
instituída ao longo dos anos. A viabilização dessa mudança está 
pautada pelo estímulo a pluralidade de ações preventivas, 
terapêuticas, de cidadania e legais. 

Dessa perspectiva, esta Política deve alinhar-se a outras políticas 
sociais, bem como incentivar a participação da sociedade em geral na 
discussão de temas relacionados com o uso de drogas e suas 
conseqüências, na proposição e tomada de iniciativas que visem à 
prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção integral aos 
usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do 
Governo e da sociedade, por isso conto com o apoio de meus pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs -

escolas de ensino médio da rede pública estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública 

estadual as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes- CIPAs. 
Art . 2° - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, 

promoverá palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e 
tomará as demais providências que se fizerem necessárias. 
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Art. 3° - O Poder Executivo poderá firmar convên1os com 

Prefeituras, entidades não governamentais, empresas particulares e 
órgãos de divulgação, visando a melhor execução desta le1. 

Art. 4° - O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias contados da 
data de vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a. 

Art. 5° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Um instrumento que tem-se mostrado eficaz na 

prevenção de acidentes nas empresas é a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. A CIPA, nas empresas, é uma comissão 
composta por representantes do empregador e dos empregados e tem 
como missão a preservação da saúde e da integridade física dos 
trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa, com 
especial atenção aos problemas de medicina e segurança do trabalho 
e com a conscientização dos funcionários em todos os níveis. 

Reveste-se de grande importância a existência de uma CIPA nas 
escolas estaduais, por ser instrumento eficaz para a absorção, por 
parte da comunidade escolar, de conceitos de segurança e limpeza na 
escola e de práticas necessárias para o combate de doenças, tais 
como estresse e lesão por esforço repetitivo, e, ainda, de técnicas 
ergonômicas na escola. 

Os conceitos de segurança no trabalho não são novos, todavia 
ainda não foram assimilados em alguns loca1s e, em especial , nas 
escolas públicas, onde não se tem notícia de trabalho semelhante. Há 
quem pense que a ordem e a limpeza, na escola, são de 
responsabilidade apenas da equipe de limpeza. A responsabilidade 
pela ordem e pela limpeza pertence a todos, e a CIPA pode ser um 
instrumento de conscientização de alunos e funcionários a respeito da 
necessidade de se manter limpa e ordenada a escola, de modo a 
propiciar um melhor ambiente para todos. 

Também é fundamental a conscientização de alunos, professores e 
funcionários acerca de doenças modernas e que a cada dia 
acometem mais nossa sociedade, como é o caso do estresse e das 
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lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm causado 
inúmeros prejuízos à economia nacional, sendo primordial o 
conhecimento por parte da sociedade de suas causas e da forma de 
sua prevenção. 

É, portanto, de suma importância a criação de tais comissões, 
visando o esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de 
técnicas de combate a práticas danosas à comunidade e a 
constituição de um espaço de interação na comunidade escolar, pelo 
que contamos com o apoio para a aprovação deste projeto. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
João Leite. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 

arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o 
inciso 11 art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos 
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes 
critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -: o valor apurado com base nos 
critérios para o cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição da República; 

11 - área geográfica: a relação percentual entre a área geográfica do 
município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -; 

111 - população: a relação percentual entre a população residente no 
município e a população total do Estado, medida segundo dados 
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatrstica- IBGE-; 

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

V - educação; 



VI - produção de alimentos; 
VIl - patrimônio cultural; 
VIII- meio ambiente; 
IX- saúde; 
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X - receita própria: a relação percentual entre a receita própria do 
município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências 
de recursos federais e estaduais recebidas pelo município, baseada 
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota-mínima: a parcela a ser distribuída em igual valor para 
todos os municípios; 

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

XIII -municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários; 
XIV - esportes; 
XV - municípios da área mineira da ADENE: a relação percentual 

entre a população residente em cada um dos municípios integrantes 
da área mineira da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE - e a população total destes, medida segundo dados 
fornecidos pelo IBGE; 

XVI - compensação financeira por emancipação de distrito: a 
compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus 
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles 
desmembrados, observados os seguintes critérios: 

a) os percentuais de compensação financeira são aqueles previstos 
no Anexo I desta lei; 

b) o critério previsto neste inciso extingue-se no exercício de 2005, e 
os resíduos apurados em razão de perda anual pela extinção do 
critério serão incorporados ao índice de que trata o inc1so XVII deste 
artigo, observado o disposto no Anexo I desta lei; 

XVII - redistribuição com base na receita de ICMS "per capita": a 
relação percentual entre a população residente em cada um dos 
municípios com menor índice de ICMS "per capita" do Estado e a 
população total destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro, 
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observados os seguintes conceitos: 

a) considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante 
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a 
XVI de cada município pela respectiva população, medida segundo 
dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE -; 

b) consideram-se municípios com menor índice de ICMS "per 
capita": 

1 - os municípios cujo percentual calculado na forma da alínea 
anterior seja inferior à média do Estado acrescida de 5% (cinco por 
cento) ; 

2 - os municípios com população inferior a 14.000 (quatorze mil) 
habitantes cujo percentual calculado na forma da alínea antenor seja 
Inferior a duas vezes a média do Estado. 

Seção 11 
Da Distribuição 

Subseção I 
Do Critério "Educação" 

Art. 2° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério "educação" de que trata o inciso V do art. 1 o serão 
distribuídos aos municípios de acordo com a relação entre o total de 
alunos atendidos, os alunos da pré-escola inclusive, e a capacidade 
mínima de atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de 
Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente 
aos dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo 
com o Anexo 11 desta lei. 

Parágrafo único - Para efeito do cálculo previsto neste artigo, ficam 
excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos pela 
rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por 
cento) de sua capacidade mínima de atendimento. 

Subseção 11 
Do Critério "Produção de Alimentos" 

Art. 3° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério "produção de alimentos" de que trata o inciso VI do 
art. 1 o serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de 40% (quarenta por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre a área cu ltivada do município e 
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a área cultivada do Estado, referentes à média dos do1s últimos 
anos; 

li -parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída 
de acordo com a relação percentual entre o número de agricultores 
familiares do município e o número de agricultores familia res do 
Estado; 

111 -parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre 
os municípios onde exista programa de extensão rural destinado aos 
agricultores familiares, de acordo com a relação percentual entre o 
número de agricultores familiares atendidos e o número total de 
agricu ltores familiares existentes no município e no Estado; 

IV - parcela de 3% (três por cento) do total será distribuída aos 
municípios onde exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável CMDRS - constituído e Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS - em execução; 

V - parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída aos 
municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, 
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário; 

VI - parcela de 15% (quinze por cento) será distribuída entre os 
municípios em que existam programas de apoio à agricultura familiar e 
de segurança alimentar, definidos pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais- EMATER -; 

§ 1 o - Para os efeitos deste artigo, considera-se agricultor fam iliar 
aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a 
contratação eventual de terceiros; 

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

111 - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere este artigo 

serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 3° - A EMATER fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as 
informações pertinentes os incisos enumerados neste artigo, para fins 
de distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 
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Subseção 111 

Do Critério "Patrimônio Cultural" 
Art. 4°- Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 

relativos ao critério patrimônio cultural a que se refere o inciso VIl do 
art. 1° serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do 
município e o somatório dos índices de todos os municípios, fornecida 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico- IEPHA -, da 
Secretaria de Estado da Cultura, que fará publicar, até o dia 30 de 
abril de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil 
imediatamente anterior, observado o disposto no Anexo 111 desta lei; 

11 - parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Investimento em 
Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de todos 
os municípios, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - Nos três exercícios civis imediatamente 
posteriores ao da publicação desta lei, o percentual a que se refere o 
inciso 11 será distribuído na forma prevista no inciso I. 

Subseção IV 
Do Critério "Meio Ambiente" 

Art. 5° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério "meio ambiente" de que trata o inciso VIII do art. 1 o 
serão assim distribuídos aos municípios: 

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

11 - parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total será distribuída 
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com base no Índice de Conservação do Município, calculado de 
acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 
unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental 
estadual; 

111 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Investimento em Meio 
Ambiente do município e o somatório dos índices de todos os 
municípios, baseada em dados relativos ao segundo ano c1vil 
imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - Os dados constitutivos dos índices a que se referem os incisos 
I e 11 deste artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a 
dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro a junho do 
exercício subseqüente. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere a o inciso 111 
deste artigo serão apurados até 30 de junho de cada ano, relativos ao 
exercício imediatamente anterior ao da apuração, para v1gorarem no 
exercício subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de dezembro 
de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo os incisos I. 
11 e 111 deste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente. 

§ 4° - Nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao da 
publicação desta lei , o percentual a que se refere o inciso 111 será 
distribuído na forma prevista no inciso 11. 

Subseção V 
Do Critério "Saúde" 

Art. 6° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério saúde de que trata o inciso IX do art. 1 o serão 
assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do percentual 
previsto no Anexo I será distribuída aos mun1c1p1os que 
desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas 
específicos voltados para o atendimento à saúde das famílias, 
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mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, que 
serão distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente 
atendida; 

11 - o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição 
conforme o disposto no inciso anterior, será distribu ído de acordo com 
a relação entre os gastos de saúde "per capita" do município e o 
somatóno dos gastos de saúde "per capita'' de todos os municípios do 
Estado, calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, até os dias 15 
de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados relativos 
ao semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habilitados segundo os incisos I e 11 deste artigo, para fins de 
distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se referem este 
artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, 
e em novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

Subseção VI 
Do Critério "Municípios-Sedes de Estabelecimentos Penitenciários" 
Art. 7° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 

relativos ao critério municípios-sedes de estabelecimentos 
penitenciários de que trata o inciso XIII do art. 1° serão distribuídos 
aos municípios de acordo com a relação percentual entre a média da 
população carcerana de cada mun1c1p1o onde existem 
estabelecimentos penitenciários, a que se refere o art. 71 da Lei n° 
11.404, de 25 de janeiro de 1994, e a média da população destes no 
Estado, apurada em cada semestre civil, fornecida pela Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
regulamentará os procedimentos necessários para apuração dos 
dados constitutivos do índice a que se refere este artigo. 

§ 2° - Os dados constitutivos do índice a que se refere este artigo 
serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos fará 
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publicar, até os dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, 
os dados apurados relativos ao semestre imediatamente anterior, com 
a relação dos municípios habilitados segundo os critérios previstos 
neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente. 

Subseção VIl 
Do Critério "Esportes" 

Art. 8° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério "Esportes", de que trata o inciso XIV do art. 1°, 
serão distribuídos aos municípios de acordo com a relação percentual 
entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo município e o 
somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os 
municípios, fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes, 
observado o disposto no Anexo V desta lei. 

§ 1 o - Somente participam deste critério os municípios que 
instalarem e mantiverem em pleno funcionamento o Conselho 
Comunitário de Esportes, que, juntamente com a Prefeitura Municipal, 
deverá elaborar, desenvolver e fiscalizar os projetos destinados à 
promoção das atividades esportivas. 

§ 2° - A Secretaria de Estado de Esportes regulamentará os 
procedimentos necessários para apuração dos dados constitutivos do 
índice a que se refere este artigo. 

§ 3° - Os dados constitutivos do índice a que se refere este artigo 
serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 4° - A Secretaria de Estado de Esportes fará publicar. até os dias 
15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados 
relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação dos 
municípios habilitados segundo os critérios previstos neste artigo, para 
fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

Capítulo 11 
Disposições Gerais 

Art. 9° - A apuração do VAF compreenderá o montante global da 
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei 
Complementar Federal no 63, de 11 de janeiro de 1990. 

Art . 1 O - As publicações de índices previstas nesta le1 apresentarão 
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nos incisos I a XVII do art. 1°. 

§ 1 o - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia do 
semestre civil, os índices de que tratam os incisos I a XVII do art. 1°, 
bem como a consolidação destes por município, para vigorarem no 
semestre subseqüente. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I do art. 
1 o . 

§ 3° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do 
julgamento das impugnações previstas no art. 11 no prazo de quinze 
dias contados do último dia para seu recebimento. 

§ 4° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 31 
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I do art. 
1°, para fins de distribuição dos recursos no exercício subseqüente, 
após o julgamento das impugnações previstas no art. 11. 

Art. 11 - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os 
Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de 
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para 
apuração anual do VAF e, no prazo de quinze dias, os demais. 

Art. 12 - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção 
e à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados 
pelo ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se 
estender pelos territórios de mais de um município, a apuração do 
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo 
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

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

§ 2° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo 
anterior ou diante da discordância dos valores declarados pelo 
contribuinte do imposto, cabe recurso, no prazo previsto no art. 11 , à 
Secretaria de Estado da Fazenda, à qual compete apurar o valor 
adicionado. 
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Art. 13 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano 

subseqüente ao da data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1 o da Lei n° , de de ) 
* - O quadro referente ao Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

Anexo 11 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° , de de de) 

ICMAi x 100 
PEi = 

ICMAi 

considerando-se: 
MRMi 

a) ICMA1 = 

CMAi 
Onde: 

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do 
município; 

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, 
calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
de impostos do município, compreendida a proveniente de 
transferências. e o custo por aluno estimado pela Secretaria de 
Estado da Educação; 

b) ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo 111 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso VIl do art. 1° da Lei no, de de de) 

•- O quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diáno do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os 
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constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais" , 
publicado anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional- IPHAN. 

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

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

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos 
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e 
resoluções da 138 Coordenação Regional do IPHAN. 

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

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a 
comprovação, pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica 
e metodologia adequadas; 

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural , 
devidamente respaldada por lei; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens 
culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - IC 

(a que se refere o inciso 11 do art. 4° da Lei no . de de de ) 
I - Índice de Conservação do Município "I" 

IC FCMi 
= FCE 

onde: 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" ; 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado. 
11- FCE- Fator de Conservação do Estado 
FCE = FCMi, onde: 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi = FCM i,l; 

'-------0 ------1 
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b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação 

"j" no Município "I". 
111 - FCMi,j Área UCi,j x FC x 
= FQ 

Area Mi 

onde: 
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação "j" no Município 

li i"; 
b) Área Mi =Área do Município "i"; 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de 

Conservação, conforme tabela; 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de O, 1 (um décimo) a 1 (um), 

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

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

Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo 

de Unidades de Conservação 
*-O quadro da referida Tabela foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA 11 não 

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

Federal n° 6.766, de 19/12/79, para proteção de mananctats ou dos 
patrimônios paisagístico e a rqueológico. 

Anexo V 
Índice de Esportes - I E 

* - O quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 20.2.2003. 

Notas: 
1 - Considera-se receita "per capita" do município o valor obtido pela 
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divisão da receita própria de cada mun1c1p1o, acrescida das 
transferências constitucionais, pelo número de habitantes. 

2 - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria de 
Esportes relação contendo a receita "per capita" de cada município e 
sua respectiva memória de cálculo, com base em dados de receita do 
segundo exercício anterior ao da apuração. 

3 - A Tabela Faixas de Receita "Per Cap1ta" deverá ser atualizada 
anualmente, a partir do segundo ano de vigência desta lei, na 
proporção do crescimento nominal das receitas de todos os 
municfpios em relação ao ano anterior de apuração. 

Sala das Reuniões, 1° de fevereiro de 2003. 
lvair Nogueira 
Justificação: Propõe o presente projeto de lei a fixação de critérios 

para que o Estado promova, de forma justa, a distribuição da parcela 
da receita de produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos 
municípios. 

Cumpre ao Estado a responsabilidade pela promoção do bem-estar 
social da população e pelo desenvolvimento sócio-econômico dos 
municípios de sua jurisdição, de forma harmônica, mantendo-se o 
equilíbrio entre os menos favorecidos, com maior contigente de 
população carente e os mais prósperos, que também arcam com 
graves problemas sociais. 

Entre os critérios estabelecidos, além da população e da área 
geográfica, os municípios terão maior participação na distribuição do 
ICMS, mediante comprovação da aplicação dos percentuais para os 
gastos com o desenvolvimento de ações nas áreas da educação, da 
produção de alimentos, do patrimônio cultural, do meio ambiente, dos 
programas específicos para o desenvolvimento do esporte e para o 
atendimento à população, no que diz respeito à saúde. 

Além disso, são também ponderados os valores fixados para o VAF 
- Valor Adicionado Fiscal, conforme previsto no art. 150 da 
Constituição do Estado, e a quota mínima da parcela a ser distnbuída 
de forma igualitária entre os municípios. 

Também terão benefícios, na quota-parte da distribuição do ICMS, 
os municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários e os 
pertencentes à Área Mineira da IDENE. 

O conjunto desses fatores, sem dúvida, concorrerá para uma 
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avaliação mais justa dos valores da quota de ICMS a ser 
repassada pelo Estado a cada município, garantindo os incentivos 
necessários para minorar a situação dos menos favorecidos e para a 
promoção do desenvolvimento sócio-econômico do Estado. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta 
Casa, para aprovação deste projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Dinis Pinheiro. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos 

no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivo fiscal ao contribuinte que 

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

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

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apoiar financeiramente projeto esportivo poderá deduzir a quantia 
aplicada mensalmente, até o limite de 4% (quatro por cento) do valor 
do imposto devido, referente à quota-parte do Estado, na forma e nos 
limites estabelecidos por esta le1. 

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

Art. 4° - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relat1vos aos 
seguintes segmentos esportivos: 

I - desporto educacional , praticado nos sistemas de ensino como 
atividade curricular e em formas assistemáticas de educação, 
promovido por entidades não integrantes dos referidos sistemas, com 
a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a 
sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer, 
evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus 
praticantes; 
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11 - desporto de participação, praticado de modo voluntário , 
compreendendo as modalidades desportivas realizadas com a 
finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na vida 
social , na promoção da saúde e da educação e na preservação do 
meio ambiente; 

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

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

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

I - 30% (trinta por cento) para o desporto educacional ; 
11 - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo 

60% (sessenta por cento) destes para os programas de cunho social 
que beneficiem a população carente; 

111 - 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento; 
IV - 1 O% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a 

preservação, a manutenção ou a construção de infra-estrutura 
necessária à prática do esporte nos segmentos definidos nos itens 
anteriores. 

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

Art. 6° - O total de recursos provenientes da arrecadação do ICMS 
postos à disposição pelo Estado para a final idade prevista no art. 3° 
desta lei não poderá ser superior aos seguintes percentuais: 

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

11 - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

111 - 0,30% (zero vírgula trinta por cento) , nos exercícios seguintes. 
Art. 7° - O contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da 
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publicação desta lei poderá quitar o débito em até cento e oitenta 
dias após essa data, com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da 
multa devida, desde que apóie financeiramente projeto esportivo, nos 
termos deste artigo. 

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

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

11 - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo 
contribuinte incentivador ao empreendedor esportivo, autorizado pela 
comissão técnica, por meio de cheque nominal depositado em conta 
bancária de que este seja titular, observadas, ainda, outras condições 
estabelecidas em regulamento. 

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

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

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

Art. 8° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3°, bem 
como o dos recursos repassados na forma do inciso 11 do§ 1° do art. 
7°, será de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos 
destinados ao projeto pelo incentivador, que deverá integralizar o 
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em 
regulamento. 

Art. go - Somente receberá apoio financeiro com recursos 
provenientes da aplicação desta lei o projeto esportivo previamente 
aprovado por comissão técnica instituída pela Secretaria de Estado de 
Esportes e composta por: 

I - dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
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IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da 

Assistência Social , da Criança e do Adolescente; 
V - seis representantes das entidades associativas de modalidades 

esportivas sediadas no Estado, por elas indicados em reunião 
convocada especialmente para este fim pela Secretaria de Estado de 
Esportes; 

VI -um representante da Associação Mineira de Municípios- AMM . 
§ 1 o - Competem à comissão técnica criada neste artigo as 

seguintes atribuições: 
I - analisar, avaliar e decidir sobre os projetos esportivos 

apresentados para os fins previstos nesta lei, exclusivamente quanto 
aos aspectos da regularidade documental, da atividade esportiva e da 
compatibilidade de seus custos; 

11 - emitir pareceres de deferimento ou indeferimento dos projetos 
encaminhados para sua avaliação; 

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

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

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

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

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

VIII - zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos, 
propondo as medidas que assegurem a adequada utilização dos 
recursos incentivados; 

IX - elaborar o seu regimento interno; 
X- resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência. 
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§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contiver a 

intenção do incentivador em apoiá-lo financeiramente. 
§ 3° - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de 

recursos a serem concedidos a cada projeto. 
§ 4° - O regimento interno preverá a duração do mandato dos 

representantes de que trata o art. 9°, V. 
§ 5° - É vedado o voto de membro da comissão de que trata esse 

artigo quando o projeto estiver ligado à entidade que representar. 
§ 6° -A Secretaria de Estado de Esportes tornará disponível para os 

interessados a documentação referente aos projetos esportivos 
relacionados com esta lei. 

Art. 1 O - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de 
qualquer esfera federativa, exceto: 

I - escola pública; 
11 - entidade da administração pública indireta que desenvolva 

atividade relacionada com a área esportiva. 
Parágrafo un1co O total de recursos destinados aos 

empreendedores a que se referem os incisos I c 11 deste artigo não 
poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento) da parcela da receita 
do ICMS destinada anualmente pelo Estado a projetos esportivos. 

Art. 11 - É vedada a concessão de incentivo fisca l nos termos desta 
lei no caso de projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador, 
qualquer de seus sócios ou instituições a ele coligadas. 

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

Art. 12 - A divulgação das atividades ou obras resultantes dos 
proJetos esportivos financiados nos termos desta lei conterá menção 
do apoio institucional desta lei, com inserção de sua marca ou citação 
de sua utilização. 

Art. 13 - O incentivador ou empreendedor que utilizar indevidamente 
os benefícios desta lei , mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

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

11 - pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos 
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em lei. 

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
lvair Nogueira 
Justificação: O referido projeto de lei trata da concessão de 

incentivos às empresas patrocinadoras de entidades desportivas 
cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes. 

Frente à crise econômica por que passa o País, uma das áreas mais 
atingidas pela falta de recursos é a do esporte amador, o que gera 
sérias dificuldades para a manutenção das instituições desportivas. 

Os patrocínios das empresas privadas não atingem todas as 
entidadess que promovem o esporte, restringindo-se aos clubes 
reconhecidos nacionalmente. Dessa forma, as pequenas equipes 
ficam relegadas a um segundo plano. 

A partir do presente projeto, pretendemos estender a possibilidade 
de arrecadação de recursos para as entidades desportivas estaduais. 
Para isso, os certificados de aplicação no esporte serão trocados por 
benefícios fiscais no que se refere ao ICMS. 

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para que 
a proposição em questão seja aprovada, já que ela representada um 
importante avanço para a disseminação da prática do esporte em 
Minas Gerais. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Revoga o art. 5° da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001 , e dá 

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

de 2001. 
Parágrafo único - Fica assegurado ao contribuinte que tiver realizado 

o recolhimento do tributo o ressarcimento da quantia recolhida ou o 
desconto na parcela do IPVA do exercício subseqüente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 



retroagindo os seus efeitos à data de 28 de dezembro de 2001. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2003. 
Gil Pereira 
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Justificação: A taxa de renovação de licenciamento anual de veículo, 
instituída pelo art. 5° da Lei no 14.136, de 2001, que se pretende 
revogar, aumenta a carga tributária e representa prejuízo ao 
contribuinte mineiro, além de configurar "bis in iden", pois o mesmo 
ente polftico tributa mais de uma vez o mesmo contribuinte em razão 
da mesma causa. 

A legislação atual já prevê a cobrança de taxa relativa aos veículos 
consolidada nos valores pagos pelo I PVA, os quais já são deveras 
elevados. Observa-se, ainda, a inadmissibilidade da cobrança de 
taxas que tenham base de cálculo ou fato gerador idênticos ao dos 
impostos, com fins de arrecadação, prevista no direito tributário e na 
Constituição da República. 

A despeito da efetivação da cobrança dessa nova taxa, as rodovias 
estaduais continuam em péssimas condições de uso, colocam, cada 
vez mais, em risco a vida das pessoas e provocam a retração da 
economia do Estado. 

Por essas razões, espero, mais uma vez, contar com os ilustres 
pares para aprovação deste projeto. 

- Idêntica proposição fo1 desarquivada antenormente pelo Deputado 
Weliton Prado. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4 de setembro de 1989, 

que alterou artigos das Leis n°s 9. 758, de 1 O de fevereiro de 1989, e 
6.763. de 26 de dezembro de 1975. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei no 9.944, de 4 de 

setembro de 1989, o seguinte inciso VIl : 
"Art. 4n - ................................... .. .. ... .... ..... .. ... ..... .. ....... . 
VIl - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada 

a emprego na categoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prazo, 
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em 
regulamento ." 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 
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execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente 
subseqüente. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2003. 
Gil Pereira 
Justificação: Esta modalidade alternativa de transporte, já 

regulamentada em vários municípios como Frutal, Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia e outras, gerou mais de 1 00 mil novos 
empregos, oferecendo condições dignas de trabalho e contribuindo 
para o sustento de todas essas famílias . 

A presente proposição visa beneficiar esse grande número de 
trabalhadores autônomos do Estado, notadamente aqueles residentes 
em municípios nos quais já está regulamentado o serviço de mototáxi, 
propiciando a melhoria de qualidade de atendimento e mais 
segurança nesse tipo de transporte. 

Atualmente, os adquirentes de veículos de passageiros utilizados 
como táxi desfruta de isenção de IPI e do ICMS, o que possibilita a 
permanente renovação da frota. Tal isenção se justifica por ser um 
serviço considerado de utilidade pública, uma vez que as modalidades 
de transporte coletivo à disposição da população não são suficientes 
para atender a enorme demanda existente nas grandes metrópoles e 
nas cidades de porte médio. 

Por essas razões, espero, mais uma vez, contar com os ilustres 
colegas parlamentares para a aprovação desta medida. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Fábio Avelar. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Acrescenta dispositivo a Lei n° 11 .553, de 3 de agosto de 1994, que 

dispõe sobre a ação do Estado com vista ao favorecimento de 
realização de transplantes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei no 11.553, de 3 de 

agosto de 1994, os seguintes dispositivos: 
Art. 2° - ...... .. .. ........ .............. .. .. .. ... .. ........ . 
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X - Manter, em caráter permanente, serviço de transporte aéreo e 

rodoviário de órgãos, tecidos e substâncias humanas destinadas a 
transplante, com veículo de sua propriedade ou outros alocados para 
essa finalidade, dentro ou fora do Estado, sempre que houver 
necessidade; 

XI - Oferecer aos familiares do doador de órgãos, no ato de 
confirmação da doação, sala no hospital onde o mesmo se encontra 
internado a espera de desligamento dos aparelhos ou onde será 
realizada a retirada dos órgãos, com o devido acompanhamento 
psicológico; 

Parágrafo único - O MG Transplante deverá promover a retirada dos 
órgãos doados no prazo mínimo necessário para a movimentação da 
equipe. 

XI I - Caso o doador tenha sofrido acidente de trânsito, acidente de 
trabalho ou morte violenta que necessite o auto de necropsia pelo 
Instituto Médico Legal, o MG Transplante requisitará o médico legista 
para acompanhamento de retirada de órgãos e imediata realização da 
necropsia; 

§ 1 o - Na impossibilidade de comparecimento do médico legista, o 
Estado providenciará imediatamente a remoção do corpo ao Instituto 
Médico Legal para a realização da necropsia e, posteriormente, o 
transporte do corpo ao local onde o mesmo será velado, desde que 
seja nos limites do Estado. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: Os transplantes de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas têm aumentado no Estado; porém, ainda existem 
dificuldades para que o programa funcione adequadamente, 
diminuindo efetivamente a longa fila de espera de pessoas que 
necessitam de transplante. A falta de transporte rápido e adequado 
contribui para a perda de órgãos doados. 

O MG Transplante é uma Unidade do Sistema Nacional de 
Transplante, com estrutura organizada pela Secretaria de Saúde do 
Estado. 
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A Lei 11 .553, de 3 de agosto de 1994, tem por finalidade a ação 

do Estado para o favorecimento de realização de transplante. Esses 
dispositivos, se aprovados e acrescentados à Lei têm por objetivo, 
além de facilitar o transporte dos órgãos do doador para o receptor, 
melhorar as condições dos familiares dos doadores na espera 
angustiante da retirada dos órgãos e aumentar as possibilidades do 
MG Transplante na captação dos mesmos. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° 
Dá nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de 

1991 . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 20 da Lei no 10.453, de 22 de janeiro de 1991 , passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 20 - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário 

intermunicipal de passageiros pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá vigência de 5 
(cinco) anos prorrogáveis por igual período, vedadas novas 
prorrogações e a transferência de contratos. 

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo 
licitatório no prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento 
da delegação de que trata este artigo, observando o mesmo prazo 
para a realização de licitação para as concessões já vencidas.". 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte 

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no território do 
Estado, de competência do DER-MG, favorece a existência de 
práticas cartoriais, permitindo a umas poucas famflias controlar a 
exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê, 
no Estado, é um número reduzido de grandes empresas se 
perpetuando na operação das linhas de transporte coletivo 
intermunicipal e acumulando enorme poder político, o que impede 
qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial, 



de seus privilégios. 
Formalmente, as delegações são feitas por meio de processo 

licitatório, na modalidade concorrência, com prazo de validade de dez 
anos. Vencido esse prazo, não são promovidas novas licitações. As 
delegações resultantes da delegação onginal e úntca são 
simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de bom 
desempenho dos delegatários. 

Esse procedimento impede que outras empresas se habilitem para a 
prestação desse serviço, ferindo o disposto no art. 170, IV, da 
Constituição Federal, que estabelece o principio da livre concorrência. 
A ausência de licitações para as delegações impede o oferecimento 
de menores tarifas e melhores serviços e condições de segurança aos 
usuários. 

Novos processos licitatórios para delegação dos serviços 
intermunicipais podem proporcionar ganhos financeiros ao Estado, 
como já aconteceu na Capital, por ocasião da renovação das 
permissões do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas 
correntes no meio parlamentar de que as licitações poderiam 
proporcionar ao Estado cerca de R$250.000.000,00 - recursos que 
deveriam ser aplicados na conservação da malha rodoviária estadual 
e em programas sociais. 

Assim, somente a alteração da legislação vigente poderá sanar 
vícios existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que 
apresentamos este projeto de lei. 

A rápida tramitação e aprovação da proposição vai demonstrar a 
preocupação ma1or da Casa com o interesse público, resgatando o 
princípio da igualdade de oportunidades para todas as empresas, 
incentivando a competitividade e a livre concorrência, sem nenhum 
tipo de preferência ou distinção entre os licitantes, e, ao mesmo 
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica obrigatório o atendimento prioritário nas caixas dos 
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supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres e 
empresas comerciais e prestadoras de serviços às seguintes pessoas: 

I - aposentadas por tempo de serviço ou invalidez; 
li- com mais de sessenta anos de idade; 
111 -portadores de deficiência física; 
IV - mulheres grávidas e lactantes; 
V - doentes graves. 
Art. 2° - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o artigo 

anterior deverão afixar cartazes, destacando o beneficio estabelecido 
nesta lei. 

Art. 3° - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao 
estabelecimento comercial a aplicação de multa de 500 (quinhentas) 
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -, dobrada a cada 
reincidência. 

Art. 4° - Os estabelecimentos comerciais referidos no art. 1 o terão o 
prazo de sessenta dias a contar da regulamentação desta lei para 
adaptarem-se às suas disposições. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Assim como já vem ocorrendo nas instituições 

bancárias e nas repartições públicas do Estado, que oferecem 
atendimento prioritário ao grupo de pessoas mencionado no projeto, 
torna-se necessário também que os estabelecimentos comerciais 
referidos coloquem o mesmo tipo de serviço à disposição . Nada mais 
justo e digno para essas pessoas do que terem esse direito, 
poupando-os de ficarem em filas por um longo período de tempo. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Jayro Lessa. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a instalação de aparelhos eliminadores de ar nos 

hidrômetros e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os prestadores de serviço de fornecimento de água ficam 

obrigados a instalar, gratuitamente, aparelhos eliminadores de ar para 
cada hidrômetro, no endereço do consumidor. 
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Art. 2° - Fica estabelecido o prazo de doze meses a partir da 

publicação desta lei, para o cumprimento do disposto no artigo 
anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O consumidor, além de pagar pela água que chega à 

sua residência, paga também pelo ar presente nas tubulações da rede 
de distribuição, o que provoca uma elevação de até 35% na sua conta 
mensal. 

A solução para esse problema já foi descoberta. Trata-se de um 
aparelho que elimina 100% do ar da tubulação e é instalado antes do 
hidrômetro, permitindo que somente a água consumida seja 
registrada. 

O eliminador de ar se encontra disponível no mercado e já foi 
aprovado pelo INMETRO, o que comprova a efic1ênc1a e a 
credibilidade desse invento. Informações adicionais sobre o eliminador 
de ar podem ser coletadas no "site" www.diar.com.br. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
José Milton. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças 

e adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado de 
Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado no Estado de Minas Gerais o Centro de Apoio à 

Adoção para crianças e adolescentes internados em instituições de 
amparo. 

§ 1 o - O Centro a que se refere este artigo será composto por 
pessoas da comunidade que já tenham passado pelo processo de 
adoção e por um técnico especializado em cada uma das seguintes 
áreas: serviço social , direito, nutrição, pedagog1a e psicologia. 

§ 2° - O Centro de Apoio à Adoção de crianças e adolescentes ficará 
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes através da Subsecretaria de Direitos Humanos. 

Art. 2° - Ficam condicionados todos os atos e procedimentos do 



Centro de Apoio à Adoção ao contido no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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Art. 3° - O Centro de Apoio à Adoção poderá atuar também como 
orientador, diretamente nos abrigos, nas instituições e orfanatos, 
promovendo ações que possam melhorar a convivência entre os 
internos, tais como eventos esportivos, gincanas e palestras 
educativas. 

Art. 4° - O Centro de Apoio à Adoção intermediará procedimentos e 
ações entre o Poder Judiciário e as instituições de internados, 
agilizando os processos de troca de informações sobre cada criança 
institucionalizada para futura adoção. 

Art. 5° - O Centro de Apoio à Adoção deverá divulgar, por meio dos 
meios de publicidade do poder público, os direitos ditados pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente e os processos de adoção 
existentes. 

Art. 6° - O Centro de Apoio à Adoção auxiliará a Justiça da Infância e 
Adolescência, criando um registro informatizado, em cada comarca ou 
foro regional, das crianças e adolescentes abrigados em condições de 
serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 

Art. 7° - O Centro de Apoio à Adoção, antes de qualquer 
procedimento, promoverá ações e procedimentos para tentar resgatar 
os vínculos com a família de origem dos internos. 

Art. 8° - O Centro de Apoio à Adoção deverá acompanhar e apoiar a 
família que adota e o adotado no estágio de relacionamento que 
antecede a adoção e, principalmente, no primeiro ano de convivência 
da nova família. 

Art. 9° - O Centro de Apo1o à Adoção promoverá campanhas e 
cursos, podendo fazer publicações, imprimir folhetos e adotar 
quaisquer outras estratégias que possam dar maiores informações à 
população para tentar derrubar preconceitos e mitos contrários à 
prática da adoção de crianças com idade acima de seis meses e 
adolescentes. 

Art. 1 O- O Centro de Apoio à Adoção atuará nas áreas próprias para 
agilizar processos evidentes de destituição de pátrio poder e de 
adoção. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados a partir da data de sua publicação. 
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O abrigo de crianças e adolescentes em instituições de 

amparo é um recurso usado nos nossos dias, mas encontra-se 
totalmente ultrapassado e decadente. Apesar de o Estatuto da 
Criança e do Adolescente assegurar seus direitos, definindo o Estado, 
a sociedade e a família como responsáveis por esses direitos, o 
número de crianças internadas, no abandono, dentro de instituições é 
bastante grande. Dentro dos internatos, o que se conhece é a falta de 
técnicos habilitados que possam, no mínimo, dar um pouco de 
dignidade aos internos ou até mesmo promover tentativas para a sua 
volta à família de origem. 

Por outro lado, existe um grande entrave burocrático para uma 
possível adoção dessas crianças. O Poder Judiciário e as instituições 
não se afinam ou não têm o interesse suficiente para agilizar e 
desemperrar o andamento dessas questões. 

Um objetivo secundário, mas implícito, nesta proposição é acabar 
com preconceitos injustificados e arraigados na população em geral, 
quanto às crianças e adolescentes abandonados por suas famílias e 
internados em instituições privadas ou públicas. 

Entretanto, ressaltamos que o objetivo primordial que se pretende 
atingir com a norma proposta é diminuir ou até mesmo acabar com os 
entraves burocráticos existentes e facilitar a realização do sonho 
maior de inúmeras crianças e adolescentes, ou seja, o encontro de 
uma família substituta. Ainda se pretende, com a aprovação deste 
projeto, amenizar a situação de abandono vivida pelos internos nas 
instituições, internatos e abrigos com a presença dos membros do 
Centro de Apoio à Adoção nesses locais, para onentar no sentido de 
se humanizarem as ações e procedimentos dirigidos aos internos. 

Gostaríamos de lembrar aos nossos nobres pares que existem 
centenas de pessoas querendo adotar uma criança e milhares de 
crianças esquecidas nas instituições, desejando uma família 
substituta; e se pudermos contribuir para o encontro desses 
segmentos da população, estaremos também contribuindo para 
desmistificar a associação errônea que se faz entre adoção e 
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fracasso. Existem dificuldades, sim, mas não muito maiores que 
aquelas percebidas nas famílias biológicas; e achamos que as 
dificuldades não representam quase nada quando comparadas à 
solidão, ao sofrimento e ao desamparo de uma criança abandonada. 
Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que reflitam e votem 
pela aprovação desta matéria. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
José Milton. 

PROJETO DE LEI N° 
Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, 

para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação 

interdisciplinar e de participação comunitária, para prevenção e 
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - Para implementar o Programa, em cada unidade escolar, 
será criada uma equipe de trabalho, constituída por professores, 
funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação, 
pais e representantes ligados à comunidade escolar. 

Parágrafo único - Dependendo das peculiaridades de cada escola, 
poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho: 

I - autoridades; 
11 - órgãos de segurança; 
111 -entidades públicas ou privadas; 
IV - entidades de classe; 
V - conselhos comunitários; 
VI - cidadãos que possam colaborar para a consecução dos 

objetivos propostos. 
Art. 3° - São objetivos do Programa: 
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos escolares 

para atuar na prevenção e no controle da violência nas escolas, 
analisar suas causas e apontar possíveis soluções; 

11 - desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização 
e valorização da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à 
comunidade envolvida; 
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111 - implantar ações voltadas para o controle da violência na 

escola, visando a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o 
exercício pleno da cidadania e a promoção da harmonia e da paz na 
comunidade escolar; 

IV - desenvolver ações culturais , sociais e desportivas que 
fortaleçam os vínculos entre a comunidade e a escola; 

V - garantir a qualificação e o tremamento de todos os integrantes da 
equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a 
violência na escola. 

Art. 4° - Para coordenar as ações do Programa, será criado um 
núcleo central e núcleos regionais. 

Art. 5° - O núcleo central estará ligado à Secretaria de Estado da 
Educação e traçará as diretrizes, realizará estudos, dará suporte ao 
desenvolvimento do Programa e terá composição intersecretarial e 
multiprofissional, com a participação de: 

I - técnicos das Secretarias de Estado: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 
e) da Segurança Pública; 
li - técnicos de entidades não governamentais ou privadas, como: 
a) universidades; 
b) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais; 
c) entidades religiosas; 
d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da Psicologia, 

das Ciências Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo Programa. 
Art. 6° - Os núcleos regiona is, ligados às Delegacias de Educação, 

estabelecerão conexão entre o núcleo central e as equipes de 
trabalho, darão respaldo às ações, terão composição intersecretarial, 
multiprofissional e de participação comunitária, contando com: 

I - técnicos das Secretarias de Estado e Municipais: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social , da Criança e do Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 



e) da Segurança Pública; 
li - representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
a) grêmios estudantis; 
b) conselhos escolares; 
c) conselhos municipais de educação; 
d) conselhos municipais de saúde; 
e) conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente; 
f) conselhos tutelares; 
g) Promotorias da infância e da juventude; 
h) Juizados da infância e da juventude; 
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i) representantes das subseções da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

j) pastorais e entidades religiosas; 
k) universidades; 
I) sindicatos e entidades de classe; 
m) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
n) representantes da sociedade civil e de entidades públicas ou 

privadas, que possam contribuir nos aspectos psicológicos, sociais e 
jurídicos contidos no Programa. 

Art. 7° - Mediante convênio, o Estado poderá estender o Programa 
às escolas municipais e particulares, bem como orientar a formação 
de núcleos municipais de controle e prevenção da violência. 

Art. 8° - A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas 
escolas que estejam sofrendo os maiores índices de violência. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para 

enfrentar o grave problema da insegurança e da violência, que cresce 
de forma assustadora, afetando a sociedade, atingindo as crianças e 
os adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado: a 
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escola. 

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de 
drogas nas imediações e, até mesmo, dentro das escolas, agressões. 
vandalismo, furtos, depredações, ameaças contra a vida, seqüestro, 
estupro, etc. 

O vandalismo é outra face da violência nas escolas. Pichar muros e 
paredes, quebrar móve1s e portas, destruir banheiros e roubar 
lâmpadas e equipamentos tornou-se diversão para alguns estudantes. 

Recente pesquisa da Universidade de Brasília e da Confederação 
dos Trabalhadores em Educação, feita em 1.440 escolas estaduais de 
todo o País, revelou que mais de 55% dessas sofrem ações de 
vandalismo. 

Em muitas escolas, foram erguidos muros, colocadas grades e 
fechados os portões. porém, nem assim, a tranqüilidade dos pais, 
professores e alunos foi restabelecida. 

O Programa prevê a criação de equipes de trabalho 
multidisciplinares, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado 
da Educação e das Delegacias de Educação, objetivando integrar os 
segmentos da comunidade escolar com outros setores que se 
disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a 
qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias. 

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e 
as entidades sociais e comunitárias, firmando convênios e parcerias 
para enfrentar a questão não só dentro das escolas, mas também 
visando orientar a comunidade e acompanhar as famílias dos 
eventuais infratores. 

A defesa da paz na educação se torna fundamental , uma vez que 
ela se estende para a convivência na sociedade; é na escola que os 
jovens se formarão para a vida, projetando o futuro de nossa Pátria. 

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e 
o respeito à cidadania plena, apresentamos este projeto de lei. 

O Programa resu ltará em economia para os cofres públicos, devido 
à proteção do patrimônio e à redução da ocupação dos órgãos 
governamentais com tais fatos, hoje tão rotineiros. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° 



Dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas 
rodovias estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica obrigada a colocação de placas de sinalização que 
indiquem o hospital mais próximo e sua distância nas estradas 
estaduais. 

Art. 2° - A responsabilidade pela implantação estabelecida no art. 1 o 
ficará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: As rodovias que permitem o trânsito de veículos 

destinados ao transporte de passageiros e cargas de um pólo a outro 
deste nosso desenvolvido Estado são construídas com enorme ônus 
para o erário público. 

Os componentes acessórios de todo o complexo rodoviário criam 
uma infra-estrutura que completa o simples leito asfáltico das pistas, 
dando-lhe acabamento, sinalização, iluminação, serviços de 
emergência, vias de acesso e passarelas. 

O crescimento contínuo do número de veículos em circulaçâo nas 
rodovias estaduais tem obrigado nossas autoridades a tomar medidas 
disciplinadoras indispensáveis e inadiáveis. 

Entre essas medidas, entendemos como prioritária a colocação de 
placas que indiquem o hospital mais próximo e sua distância nos 
pontos estratégicos de todas as estradas estaduais. 

Por esses motivos, e considerando que o presente projeto de lei visa 
a salvaguardar a integridade física dos transeuntes, esperamos contar 
com sua aprovação pelos nossos nobres pares nesta Casa. 

- Idêntica proposição foi desarquivada pelo Deputado Bilac Pinto. 
PROJETO DE LEI No 

Dispõe sobre fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação 
Ezequiel Dias- FUNED. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias -

FUNED - 50% (cinqüenta por cento) do percentual do lucro líquido 
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resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, 
conforme o disposto no art. 4° da Lei no 6.265, de 18 de dezembro de 
1973, alterado pelas Leis n°S 7.857, de 18 de novembro de 1980, e 
9.924, de 20 de julho de 1989. 

Parágrafo único - O recurso estabelecido no "caput" será utilizado na 
aquisição de matéria-prima para a fabricação, pela instituição, de 
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos 
estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o 
atendimento a estabelecimentos particulares. 

Art. 2° - O recurso previsto no art. 1 o desta lei será concedido por 
tempo limitado, até que a atividade se torne auto-sustentável. 

Parágrafo único - A utilização dos recursos indicados no "caput" será 
detalhada na prestação de contas encaminhada ao Conselho Fiscal 
da FUNED, órgão de fiscalização financeira e contábil da entidade, 
cuja composição é definida no art. 18 do Decreto n° 15.616, de 16 de 
julho de 1973. 

Art. 3° - No prazo de trinta dias contados da data da publicação 
desta lei, a FUNED se cadastrará junto ao Ministério da Saúde para a 
fabricação de medicamentos genéricos, bem como para a aplicação 
de testes que comprovem a bioequivalência de medicamentos dessa 
categoria. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justiticação: A Lei dos Medicamentos Genéricos, promulgada há um 

ano, em vigor a partir de janeiro do corrente ano, já pode ser 
considerada uma significativa vitória social do País, no momento em 
que os primeiros desses medicamentos chegam às farmác1as. 

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na 
maioria dos países europeus, o preço dos medicamentos deve 
apresentar uma queda de 30 a 55% nos próximos quatro anos. 

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais 
sacrificado quando da compra de medicamentos, a liberdade de 
pesquisar. a partir do que foi receitado pelo médico, a alternativa 



menos dispendiosa para cuidar da própria saúde e da de seus 
dependentes. 
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Do ponto de vista comercial, a grande diferença de preços entre os 
medicamentos genéricos e os originais se deve às consideráveis 
despesas realizadas pelos grandes laboratórios com pesquisas e 
publicidade em torno dos nomes de fantasia, naturalmente embutidas 
no custo final da mercadoria. 

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos 
produzem no organismo o mesmo efeito que os remédios de marca 
comercial, também chamados de originais. Não se trata de trocar um 
medicamento por outro diferente que produza um efeito parecido, mas 
sim de substituí-lo por uma formulação exatamente idêntica, com a 
mesma substância, cuja ação no organismo é igual à do original. 
Muda apenas a embalagem, que trará o nome do princípio ativo do 
medicamento. 

Para ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma 
bateria de testes para comprovar sua bioequivalência, ou seja, para 
atestar que a capacidade e a velocidade de absorção da substância 
no organismo são as mesmas do remédio original. Esses testes são 
caros - custam de US$80.000,00 a US$1 0.000,00 cada um - e 
demorados, já que, por enquanto, apenas quatro instituições no País 
foram cadastradas pelo Ministério da Saúde para fazê-los: 
Universidade Federal de Campinas - UNICAMP -, Universidade de 
São Paulo - USP -, Universidade do Ceará e Instituto Noel Nutels, no 
Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá atrasar a chegada de 
mais genéricos ao mercado. 

Com a aprovação da Lei dos Medicamentos Genéricos, os 
laboratórios multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram, 
buscando não perder uma fatia importante do mercado, e se 
posicionam como prováveis produtores de genéricos, que certamente 
trariam embutido no preço o alto custo publicitário do produto. 

Desde 1973, Minas Gerais conta com a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, entidade de direito privado que goza de grande respeito e 
credibilidade nacionais pela excelência do trabalho desenvolvido, e 
que tem como uma de suas competências legais "elaborar e fabricar 
produtos biológicos, profiláticos e medicamentos necessários às 
atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, autárquicas e 
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outras, bem como de estabelecimentos particulares" (Decreto n° 
15.611, de 16/7/73, art. 3°, V). 

Apoiada pelo Governo, a FUNED reuniria amplas condições de 
participar, em parceria com o Ministério da Saúde, do processo de 
aceleração da produção de medicamentos genéricos, assim como da 
aplicação de baterias de testes para a comprovação da 
bioequivalência de produtos dessa categoria , o que viria a beneficiar a 
todos os cidadãos, notadamente aos de baixa renda. 

A citada participação da FUNED em relação aos medicamentos 
genéricos representaria o posicionamento de Minas Gerais em um 
momento histórico da saúde da Nação, aliviando o cidadão das 
grandes arbitrariedades a que vem sendo submetido pela indústria 
farmacêutica multinacional, em uma batalha em que o grande 
beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual solicito aos nobres 
pares a aprovação do projeto que ora apresentamos. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° 
Altera o art. 2° da Lei n° 12.460 de 15 de janeiro de 1997. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1° - O art. 2° da Lei n° 12.460, de 15 de jane1ro de 1997, fica 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 2° - ......... ...... ... .... ........ ..... .... .. ... ..... ....... . 
Parágrafo único - Os exames requeridos na forma desta lei e de seu 

regulamento serão realizados em um prazo máximo de um ano 
contado da data de sua solicitação pelo Magistrado.''. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar de sua publicação. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Muito embora a Lei no 12.460, de 1997, originada do 

Projeto de Lei no 731 /96, do Deputado Miguel Martini , determine o 
pagamento pelo Estado das despesas com o exame do ácido 
desoxirribonucleico - DNA, para a investigação de paternidade, o que 
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tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros 
da Defensoria Pública que procuram nosso Gabinete, é que os 
exames estão sendo marcados para o ano 20161, o que, na prática, 
eqüivale à denegação do acesso à justiça. 

O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no 
regulamento da lei citada (Decreto n° 41420 de 2000). que, em seu 
art. 5°, determina que Secretaria de Estado da Saúde autorize, no 
máximo, 200 exames por mês. 

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2° da referida 
lei um parágrafo único que estabeleça, após a solicitação do 
Magistrado, o prazo máximo de um ano para a realização dos 
exames. De outra forma, o que estaremos presenciando é a 
revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em 
razão da perda de sua eficácia. 

Para nos adaptarmos aos requisitos de, previsão orçamentária 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a 
vigência da lei resultante deste projeto tenha início no ano seguinte ao 
de sua publicação. Dessa forma, a lei orçamentária poderá, nos 
termos do art. 3° da lei que esperamos alterar, conter a previsão e a 
provisão dos gastos, sem desrespeito ao que dispõe a Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Assim , por se tratar de medida quer tem por escopo unicamente 
preservar a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos 
contar com o apoio dos colegas Deputados para a aprovação deste 
projeto de lei. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a informação e a orientação sobre a legislação, o 

sistema e os procedimentos relativos a transplante de órgãos aos 
pacientes e seus familiares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os hospitais, as casas de saúde, clínicas e similares, 

particulares e públicos, obrigados a informar e orientar sobre a 
legislação, o sistema e os procedimentos relativos a transplante de 
órgãos aos pacientes e seus familiares. 

Art. 2° - As informações e orientações de que trata o "caput" deste 



artigo devem ser impressas em cartazes, destinados à leitura do 
público em geral. 

Art. 3° Os cartazes referidos no artigo anterior serão 
obrigatoriamente fixados em locais de fácil acesso. 

Art. 4° - Aos dirigentes dos estabelecimentos de saúde, é facultada a 
utilização de outros impressos que tratem da orientação, da 
informação e dos procedimentos relativos ao processo de transplante 
de órgãos. 

Art. 5° - Os hospitais, as casas de saúde, clínicas e similares, 
particulares e públicos, que descumprirem esta lei estarão sujeitos às 
seguintes penalidades: 

I - advertência, na pnmeira ocorrência; 
li - multa, no valor de R$1 O.OOO,OO(dez mil reais), na segunda 

ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 , nas 

ocorrências subseqüentes. 
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição 

a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não 
observar o que determina esta lei. 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A falta de informação e de orientação sobre o sistema 

de transplante de órgãos nos estabelecimentos médicos e 
hospitalares tem provocado transtornos às pessoas que consentem na 
doação de órgãos de seus familiares. Nesses casos, os pacientes que 
poderiam ser beneficiados com as doações são os principais 
prejudicados, principalmente em conseqüência do término do prazo 
regulamentar de tais procedimentos. 

A obrigatoriedade de os hosp1tais e as instituições de assistência 
médica informarem e orientarem os responsáveis pelas doações 
facilitará o processo de doação, contribuindo para salvar centenas de 
vidas. É necessário, pois, que se adotem dispositivos legais nesse 
sentido. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Ricardo Duarte. 



PROJETO DE LEI N° 
Proíbe as concessionárias de serviço público do Estado de fazer 

cobrança de valores a serem repassados aos municípios e dá outras 
providências. 

Art. 1 o - Ficam as concessionárias de serviço público do Estado 
impedidas de inserir, nas notas fiscais emitidas contra os 
consumidores de seus serviços, valores, de qualquer natureza ou 
título, a serem repassados às Prefeituras Municipais ou entidades das 
administrações municipais indiretas. 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O objetivo deste projeto é impedir que a CEMIG e a 

COPASA-MG continuem fazendo cobrança, respectivamente, de taxa 
de iluminação pública e taxa de lixo, que são repassados aos 
municípios. É de se observar que essas taxas, além de socialmente 
injustas e cobradas sem critério, já foram objeto de incansáveis 
decisões judiciais, que as consideraram ilegais, inconstitucionais, 
abusivas e, portanto, lesivas aos consumidores. Tão logo o projeto 
seja transformado em lei, as empresas do Estado não mais farão 
parte dessa vergonhosa parceria estabelecida com os municípios. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
José Milton. 

PROJETO DE LEI N° 
Institui o programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o programa de serviços Disque-Denúncia no 

Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - O programa instituído no "caput'' deste artigo visa 

a possibilitar aos cidadãos fazer denúncias referentes a violência e 
abuso contra crianças, contra idosos e contra deficientes, bem como 
as relacionadas com o narcotráfico. 

Art . 2° - O Estado poderá celebrar convênios com os municípios, 
visando à instituição de uma política conjunta de apuração das 
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos 



competentes. 
Art. 3° - O Estado deverá adquirir linhas telefônicas (0800) 

específicas para cada tipo de denúncia e deverá promover ampla 
divulgação dos números dos telefones para contato direto da 
população com os órgãos competentes. 

Art. 4° - Fica assegurado o sigilo absoluto da identidade do 
denunciante. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá afixar cartazes do Disque-
Denúncia em todos os órgãos públicos e próximo a todos os telefones 
públicos do Estado, devendo neles constar que será preservado o 
sigilo do denunciante. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: É importante que a população tenha condições de 

participar do processo de fiscalização e possa fazer denúncias, 
contribuindo para as ações dos policiais e dos órgãos afins. Muitas 
vezes. o cidadão fica impossibilitado de denunciar por desconhecer a 
quem recorrer com segurança. O projeto visa assegurar mecanismos 
ágeis para recebimento das informações e garantir sigilo total aos 
denunciantes. Propõe ainda parceria do Estado com os municípios. 

Em face do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à 
aprovação deste projeto. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de produtos à 

base de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam proibidas, no Estado de Minas Gerais, a utilização e a 

comercialização de produtos à base de amianto, nos termos desta lei. 
Parágrafo único - A vedação prevista nesta lei alcança. além do 

próprio amianto, todo e qualquer produto, derivado ou misto, de 
silicato natural hidratado de cálcio e magnésio. 

Art. 2° - Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas ao 
infrator as seguintes penalidades: 
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I - multa de R$400,00 (quatrocentos reais) na lavratura do auto 

da primeira infração; 
11 - multa de R$900,00 (novecentos reais) na lavratura do auto de 

reincidência; 
111 -apreensão do produto; 
IV- suspensão da atividade. 
Parágrafo único - Os valores estipulados para as multas serão 

corrigidos monetariamente na forma da legislação aplicável. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A comprovação de que o amianto é cancerígeno e 

provoca entre 2.000 e 3.000 mortes por ano na França levou esse 
país a proibir definitivamente seu uso em 1996. Em função disso, 
diversos países têm aberto discussões a respeito da questão. No 
Brasil , os jornalistas Barbara Gancia e Reali Jr. denunciaram com 
veemência o problema, alertando para as consequencias que 
certamente já estamos sofrendo em razão da profusão do uso do 
amianto entre nós. 

Tendo em vista esses dados, proibir o uso de produtos à base de 
amianto em novas construções é um dever do legislador, pois isso 
assegura o direito à vida às pessoas expostas àquela substância. No 
Brasil , algumas Casas Legislativas começam a propor medidas para 
regulamentar a questão, como a Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul e a Câmara Mun1cipal de São Paulo, com o argumento 
de que é dever do Estado zelar pela saúde pública e pela proteção do 
meio ambiente. 

O projeto propõe uma medida de caráter preventivo, pois, na área 
de saúde, diante da situação econômica do País, em que as 
dificuldades para alocação de recursos para o custeio do sistema de 
saúde são enormes, é preferível prevenir as doenças, especialmente 
as cancerígenas, do que atuar de forma curativa. 

Diante do exposto, esperamos que os ilustres colegas Deputados 
sensibilizem-se e aprovem a proposição que ora apresentamos, que 
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busca garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e o bem-estar a toda a sociedade mineira. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Ricardo Duarte. 

PROJETO DE LEI N° 
Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo 

Osvaldo Faria, destinada a conferir anualmente a quatro 
personalidades o reconhecimento do poder público estadual à sua 
meritória e destacada contribuição ao jornalismo esportivo no Estado 
de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma 
correspondente à honraria. 

Art. 2° - As medalhas serão conferidas aos jornalistas desportivos 
que se destacarem em seu trabalho na imprensa escrita, falada e 
televisiva e na Internet, sendo destinada uma medalha a cada uma 
das áreas citadas. 

Art. 3° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na segunda quinzena 
do mês de junho. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A criação da Medalha Osvaldo Faria objetiva agraciar 

personalidades que, no exercício da atividade jornalística desportiva, 
seja na imprensa escrita, falada ou televisiva ou na Internet, tenham 
revelado competência, seriedade, imparcialidade e comprometimento 
com o crescimento do esporte no Estado, à semelhança do brilhante 
jornalista cuja lembrança se pretende eternizar. 

Osvaldo Faria nasceu em Abaeté, em 5/8/30, e se mudou aos 3 
anos de idade para a Capital do Estado, Belo Horizonte. Como 
funcionário da tradicional Rádio Itatiaia, exerceu praticamente todas 
as funções: locutor comercial, locutor de jornais falados, repórter 
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policial , repórter geral, narrador de futebol , repórter de campo e, 
finalmente, comentarista. 

Deve-se ao seu incansável trabalho o acesso das mais longínquas 
regiões do Estado às notícias do esporte mineiro, do Brasil e do 
mundo. Na direção do departamento jornalístico da Rádio Itatiaia, 
realizou um trabalho que se tornaria referência não apenas em nosso 
País, mas em todo o mundo. 

Por tudo isso, quer-se que a Medalha Osvaldo Faria, cuja criação 
ora se submete à consideração dos nobres colegas, seja um dos 
símbolos de sua imortalidade. 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da 

rede estadual de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger 
a saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados 
pelos alunos matriculados em sua rede. 

Art. 2° - São objetivos do Programa instituído por esta lei: 
I - garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que 

ele receba informações básicas a respeito de métodos preventivos 
nas áreas médica, odontológica, ambiental , de saneamento, de 
doenças transmissíveis e outras; 

11 - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam 
para a solução dos problemas diagnosticados, adequados à realidade 
de cada escola e da comunidade na qual está inserida; 

111 - execução dos projetos que forem programados, buscando a 
participação da comunidade escolar; 

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas. 
Art. 3° - O Programa Saúde na Escola compreende os seguintes 

conteúdos disciplinares: 
I - Higiene e Saúde: noções de higiene corporal , dos alimentos, dos 

ambientes escolar, domiciliar, profissional e outros; 
11 -Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária; 
111 - Nutrição e Segurança Alimentar: acompanhamento pondero-
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estrutural dos alunos, detectação de casos de desnutrição, 
educação alimentar e outros; 

IV - Saúde Mental: detectar e encaminhar, quando necessário, os 
casos de distúrbios afetivo-comportamentais; 

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca 
de letras e outros, que possam interferir no processo de 
aprendizagem, assegurando avaliações nos casos suspeitos; 

VI - Sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa 
Afetivo-Sexual, em desenvolvimento em algumas superintendências 
regionais de ensino e diretorias regionais de saúde; 

VIl - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de 
deficiências visuais e encaminhar para atendimento pelo Programa de 
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde; 

VIII - Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico, 
qualidade da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e 
outros; 

IX - Vigilância Epidemiológica: acompanhar a incidência de doenças 
infecto-contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo 
mecanismos integrados dos órgãos da educação e saúde, para 
prevenção, tratamento e ações sanitárias necessárias ao controle de 
endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida; 

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer 
sobre o efeito nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do 
tabagismo; 

XI Relações de Consumo: medicamentos, produtos 
industrializados, manipulados e alternativos, alimentos naturais e 
artificiais e outros; 

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização, 
comunicação, consumo, relação paciente-médico e outros. 

Art. 4° - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução 
do Programa, a qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de 
Pessoal do Magistério, lotado na escola. 

§ 1° - O servidor em exercício da função de Agente de Saúde ficará 
sujeito ao regime de trabalho disposto no Título VI da Lei n° 7 .1 09, de 
13 de outubro de 1977. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde, def1n1rá os meios necessários ao 
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acompanhamento do Programa e à capacitação permanente dos 
Agentes de Saúde. 

Art. 5° - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias 
com outros órgãos governamentais, com organizações da sociedade 
civil e instituições de ensino superior, com vistas a subsidiar a 
execução das ações previstas no Programa. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que toda 

educação e toda saúde são determinadas na sociedade pelas 
condições de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a 
produção da vida material. 

Saúde e educação estão Intimamente relacionadas, assim como a 
falta de saúde está ligada às carências crõnicas da educação que 
condenam principalmente a população mais pobre aos males da 
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças Já 
controladas. 

Priorizar a educação, como necessária à saúde, Significa uma nova 
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação 
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o 
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário 
respeito ao outro. 

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo 
Leonardo Boff. "cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das 
relações com a realidade circundante, relações essas que passam 
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira 
como orgamzamos nossa casa e nos situamos dentro de um 
determinado espaço ecológico". (In "Saber Cuidar: a Ética do 
Humano". Editora Vozes, 1999.) 

- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 
Carlos Pimenta. 

PROJETO DE LEI No 
Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos 

administrativos em que figure como parte interessada, direta ou 
indiretamente, nos processos administrativos no Estado de Minas 
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Gerais, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco 
anos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os procedimentos administrativos no âmbito da 

administração publica direta ou indireta do Estado de Minas Gerais 
nos quais figure como parte interessada, direta ou indiretamente, 
pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, terão 
prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer 
instância. 

Art. 2° - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas 
de sua idade, deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir 
o processo ou procedimento, que determinará ao setor competente as 
providências a serem cumpridas. 

Art. 3° - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do 
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, 
companheiro ou companheira, com união estável, maior de sessenta e 
cinco anos. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a 
autoridade infratora às penalidades previstas na lei aplicável aos 
servidores públicos estaduais. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados da data da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: No âmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65 

anos passaram a gozar do benefício da Lei Federal n° 10.173, de 
9/1/2001. Entretanto, no âmbito dos procedimentos adminiStrativos 
ainda não receberam o tratamento que merecem. De forma rotineira, 
tais pessoas são prejudicadas com a demora na tramitação desses 
processos, que, quando são resolvidos, perdem a sua validade com o 
falecimento do interessado. Tal situação se repete em todos os órgãos 
da administração direta ou indireta. 

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que 
já se encontram em situação fragilizada diante da sociedade. Por tais 
considerações, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação 
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- Idêntica proposição foi desarquivada anteriormente pelo Deputado 

Carlos Pimenta. 
PROJETO DE LEI N° 

Dispõe sobre condições para aposentadoria do Chefe do Executivo 
estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Chefe do Executivo estadual será aposentado quando, no 

exercício do cargo, for acometido de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, que o incapacite para o exercício de 
suas funções, com proventos correspondentes à integralidade de seus 
subsídios, desde que não possua rendimentos superiores a 20 (vinte) 
salários mínimos. 

Parágrafo único - Considera-se doença grave aquelas definidas pelo 
art. 8°, parágrafo 2° da Lei Complementar n° 64, do Estado de Minas 
Gerais, de 25 de março de 2002, ou que gere o afastamento do Chefe 
do Executivo estadual para tratamento de saúde por mais de 180 
(cento e oitenta) dias ininterruptos, a partir do primeiro atestado 
médico. 

Art. 2° - Em caso de falecimento terão direito à pensão, equivalente 
aos proventos da aposentadoria, proporcionalmente na forma do 
Direito Civil , a viúva e os filhos menores até atingirem a maioridade. 

Art. 3° - As despesas decorrentes desta lei, ocorrerão à conta das 
dotações vigentes do orçamento, suplementadas, se necessário. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Esta proposição tem por objetivo dar condições de se 

manter aquele governante que no exercício de seu mandato, for 
acometido de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, que o deixe incapacitado para o exercício de suas atividades. O 
cargo traz um desgaste muito grande que também pode contribuir 
para o desenvolvimento de problemas de saúde, além de ser um 
reconhecimento pelo trabalho árduo e desgastante que o cargo impõe. 
Dessa forma, peço a meus pares o apoio para a aprovação do projeto. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Maria José Haueisen. 



PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao consumidor sobre 

qualquer alteração na quantidade de produtos expostos à venda no 
comércio e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Todo aquele que vende ou expõe à venda mercadoria cuja 

embalagem venha a sofrer qualquer alteração em sua quantidade, 
peso ou volume, fica obrigado a afixar cartazes, com caracteres 
visíveis de no mínimo 2 em, nas gôndolas que contiverem os 
respectivos produtos, especificando, de forma ostensiva, a quantidade 
anterior e a quantidade atual , por um período mínimo de cento e vinte 
dias. 

Art. 2° - Os fabricantes e os importadores dos produtos com 
quantidade alterada são obrigados a comunicar ao PROCON estadual 
as alterações efetivadas, antes do lançamento desses produtos no 
mercado de consumo. 

Art. 3° - A inobservância das normas contidas nesta let sujeitará o 
fabricante, o importador e o comerciante às penalidades previstas na 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Este projeto de lei objetiva coibir a prática desleal 

perpetrada por algumas indústrias no decorrer dos anos, a redução da 
quantidade, do peso ou do volume em embalagens tradicionalmente 
ofertadas no mercado de consumo, inclusive medicamentos, sem a 
conseqüente redução do preço. e a omissão de informações ou 
publicidade clara, ostensiva, adequada e suficiente para alertar os 
consumidores sobre tais alterações. Objetiva também proporcionar 
clareza ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, 
em seu art. 6°, 111 e IV; estabelecer, como direitos básicos do 
consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, e a proteção contra 



publicidade enganosa e métodos comerciais desleais e abusivos. 
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 

Deputado Leonardo Moreira. 
REQUERIMENTOS 

Do Deputado Alberto Bejani, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 1.892/2001 . (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei no 1.449/2001 . (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Leonardo Quintão.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.405/2002. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva.) 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.479/2001 . (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado José Milton.) 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.336/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 5/99. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 544/99. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pela Deputada Marília Campos.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 2.330/2002. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 544/99. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pela Deputada Marília Campos.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 1.381 /2001. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 854/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 



anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o desarquivamento do 

Projeto de Lei no 990/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 332/99. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Si lva, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 854/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja realizado um semináno 
com o tema "Combate à Fome e à Miséria". (- Idêntica proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Ricardo Duarte.) 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja realizado um seminário 
com o objetivo de debater, discutir e esclarecer com a sociedade o 
"Programa Fome Zero". (- Semelhante proposição foi apresentada 
anterio rmente pelo Deputado Ricardo Duarte.) 

Do Deputado Jayro Lessa. solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei no 782/99. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Alberto Bejani.) 

Do Deputado Jayro Lessa, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.429/2001. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Sargento Rodrigues.) 

Do Deputado José Milton, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.337/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Ricardo Duarte.) 

Do Deputado José Milton, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 909/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Do Deputado José Milton, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei n° 1.573/2001. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 2.093/2002. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Wel iton Prado.) 

Do Deputado Pastor George, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 782/99. (- Idêntica proposição foi apresentada 



anteriormente pelo Deputado Alberto Bejani.) 
Do Deputado Fábio Avelar, solicitando o desarquivamento do 

Projeto de Lei n° 332/99. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 854/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 990/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.) 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n° 544/99. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pela Deputada Marília Campos.) 

- A Mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de receber as seguintes proposições: 

Requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte, Doutor Viana, 
Marília Campos e Weliton Prado (2) , em que solicitam, 
respectivamente. o desarquivamento dos Projetos de Lei n°S 1.951 , 
2.449 e 2.351 /2002, 1.459/2001 e 2 .049/2002. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Navarro Vieira 
(2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Mauri 

Torres, colegas Deputados da Mesa, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, gostaria de, antes de iniciar o tema que me traz à tribuna, 
saudar a nova composição da Assembléia Legislativa, em especial os 
companheiros que hoje estão em sua primeira legislatura. Gostaria de 
saudar também os colegas que retornam após a reeleição. Queria 
saudar ainda a Assembléia, desejando que possamos ter um trabalho 
profícuo e condizente com os interesses do povo de Minas Gerais e 
com a esperança de mudança que não só Minas, mas o Brasil 
deposita na instituição, no parlamento, em um processo de 
modificação da vida política brasileira. 

Deixo aqui, como Líder do PT e do Bloco do PT com o PC do B, a 
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saudação de todos que integram hoje a maior bancada da 
Assembléia Legislativa, a Bancada do PT. 

Fiz questão de ser o primeiro orador para tratar de um assunto que, 
creio eu, unifica o conjunto dos Deputados e Deputadas que foram 
eleitos nesta legislatura, independentemente dos partidos políticos e 
das diferenças ideológicas. É um assunto de tamanha gravidade que 
acaba nos unificando. Foi exatamente por isso que nós, da Bancada 
do PT, no dia em que fomos empossados, fizemos um protesto 
chamando a atenção para a necessidade de mobilização contra a 
guerra que se aproxima. a guerra de Bush no Oriente Médio. Esse 
assunto não pode ser esquec1do, pois as conseqüências de uma 
guerra não serão fáceis para o mundo nem para o Brasil. O Governo 
norte-americano insiste na guerra, apesar de os próprios inspetores 
da ONU, muitos deles cientistas norte-americanos, não terem 
encontrado absolutamente nada daquilo que se propuseram a 
procurar nas visitas ao lraque, como armas químicas, biológicas e de 
destruição em massa. Os inspetores dizem que não localizaram as 
armas que os Estados Unidos insistem em dizer que existem e que 
colocariam em perigo a paz mundial. Nada encontraram. 

É impressionante como, ainda assim, o Governo norte- americano 
fala na guerra. Isso é apenas uma mentira para se tentar convencer o 
mundo de um outro objetivo, o de ter o domínio de uma área 
petrolífera fundamental. Portanto, a guerra pelo petróleo é algo que 
tem outras justificativas. É sabido que a indústria bélica americana foi 
a principal financiadora da campanha eleitoral do atual Presidente, 
que quer a guerra a qualquer custo. 

Na verdade, a guerra já foi iniciada: mais de 150 mil soldados estão 
no Golfo Pérsico, e 70 mil se encontram a caminho, totalizando 220 
mil , prontos para invadir o lraque, conforme o desejo do Presidente 
norte-americano, ou seja, derrubar Saddam Hussein. Tudo indica que 
na primeira quinzena de março ocorrerá um grande ataque militar. 
Digo grande porque ataques esporádicos sempre acontecem no 
território iraquiano, além do cerco que o país sofre há décadas, 
responsável pelo agravamento da miséria. 

Essa Situação fica ainda pior em função do apoio que os Estados 
Unidos dão ao Governo de Israel, que é completamente 
antidemocrático e tem como objetivo guerrear contra os palestinos, 



aumentando a instabilidade na região. 
A imensa maioria da população do mundo está contra a guerra. O 

Fórum Social Mundial de Porto Alegre determinou que no sábado 
passado fossem feitas manifestações contrárias à guerra. A 
mobilização foi feita em mais de 800 cidades do mundo, com milhões 
de pessoas participando, especialmente na Inglaterra e na Itália, onde 
os governos apóiam a intervenção belicista dos Estados Unidos. Em 
Londres, pelo menos 2 milhões de pessoas foram às ruas. Em Roma, 
mais de 1 milhão disse "não" à política de Bush, combatendo também 
o direitista Berlusconi, que comanda o Governo da Itália. 

Dentro do próprio Estado belicista norte-americano ocorreram as 
maiores manifestações desde a guerra do Vietnã. Milhares de 
pessoas pediram paz. A popularidade do Presidente nunca esteve tão 
baixa como agora, nem mesmo nas proximidades do fatídico 11 de 
setembro. 

A conseqüência da guerra para o povo brasileiro poderá ser 
dramática, principalmente se o conflito for longo. Ontem, na abertura 
dos trabalhos da Câmara Federal , o Presidente Lula chamou a 
atenção para esse fato. O aumento do preço do barril do petróleo 
acarretará aumento inflacionário. A possibilidade do aumento de juros 
e maiores dificuldades na economia impedirão o crescimento tão 
necessário à geração de empregos e distribuição de renda, partes 
fundamentais do programa do Governo Federal. 

O Governo brasileiro declarou-se publicamente contra a guerra, não 
só no Brasil , mas também no exterior, especialmente no Fórum 
Econômico realizado em Davos. Essa guerra poderá causar uma crise 
internacional, com proporções desastrosas para a humanidade. A 
crise econômica, desigualdades sociais e ditaduras espalhadas pelo 
mundo, semeadas pelo próprio Governo norte-americano, são 
terrenos férteis para várias guerras, intolerâncias e xenofobias. 

Construir uma cultura da paz pressupõe igualdade social , política e 
econômica, sólida democracia e solidariedade. Os organismos 
internacionais devem estar sintonizados com os anseios da 
humanidade, e não submissos a uma ou outra nação belicista. Para 
edificar uma nova sociedade estamos aqui. Como o Fórum Social de 
Porto Alegre proclamou por três vezes, um outro mundo é possível , 
mas um mundo pela paz e contra a guerra. 
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Devemos deixar ao povo mineiro não só a mensagem de uma 

bancada ou de um Deputado, mas também de toda a Assembléia 
Legislativa. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Agradeço pelo 
aparte e aproveito essa primeira intervenção nesta 158 Legislatura 
para saudar a nova composição da Assembléia, pnncipalmente os 
novos Deputados, que aqui chegam com esforço, inteligência, 
trabalho e liderança política, para enriquecer este parlamento. 

Caro Deputado Rogério Correia, interfiro para aplaudir a tônica que 
V.Exa. insere em seu discurso, tratando de assunto de ma1or 
relevância , que preocupa a nós, mineiros, ao Brasil e ao mundo 
inteiro: a iminência de uma guerra de conseqüências imprevisíveis. 
Não que seja defensor de Saddam Hussein . Na verdade, também 
gostaria de vê-lo fora do Governo, mas posto para fora pelos próprios 
iraquianos, e não por interferência externa. Tenho bem vivo na 
memória o massacre do povo do Norte do lraque, os curdos, 
desenvolvido e desencadeado por Saddam. Uma barbárie sem limites. 
Isso não justifica intervenção externa. A atitude do Governo americano 
faz lembrar a fala do lobo com o cordeiro: " A minha vontade 
prevalece sobre qualquer lógica". E essa é a lógica do Presidente 
Bush, que assusta a todos. 

Se consentirmos calados em que essa ação americana se 
desencadeie nos próximos dias da forma como está desenhada, nos 
sentiremos intranqüilos. O que será do resto do mundo no futuro? O 
que será do Brasil? E o dia em que entenderem que a Amazônia deve 
ser internacionalizada? Toda essa situação nos preocupa. A reação 
do mundo todo é muito importante neste momento. 

Cumprimento V.Exa. ao levantar uma posição desta Assembléia. 
Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia• - Agradeço ao Deputado Sebastião 
Navarro. Como salientei inicialmente, tenho a certeza de que, 
independente das nossas diferenças partidárias e ideológicas, 
devemos nos unir em repúdio a essa guerra. E isso tem acontecido 
em todo o mundo. França e Alemanha também se colocaram 
contrárias à guerra, repudiando-a. Provavelmente, vetarão essa 
possibilidade no Conselho da ONU. Nem assim o governo americano 
recua em sua posição de ataque ao lraque. É exatamente isso o que 
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nos preocupa. Mesmo os fóruns internacionais, que 
tradicionalmente obedecem ao imperialismo americano, não são 
respeitados pelo Presidente Bush. O governo americano passa por 
cima das decisões de um órgão que lhe é familiar e sempre foi 
subserviente. 

Vivemos diante de um quadro desagradável. É claro que suas 
conseqüências também atingirão o Brasil. Ao mesmo tempo em que a 
política belicista entra em ação no Oriente Médio contra o lraque -
antes contra o Afeganistão e a Palestina -, na América Latina, outro 
tipo de política também está se implementando na marra: a ALGA -
Área de Livre Comércio das Américas. Isso é imposição dos EUA, e 
se nos submetermos a ela - esperamos que isso não aconteça, 
porque essa não é a vontade do povo nem do governo brasileiro -
teremos aumento de desemprego e miséria no nosso País. Se esse 
Estado impenalista age do ponto belicista no Oriente Médio, ninguém 
garante que não fará o mesmo em terras latino-americanas. A união 
do povo brasileiro e da América Latina é muito importante para 
demonstrar a capacidade de reação. É preciso fortalecer o 
MERCOSUL e repudiar o livre comércio das Américas, implementado 
na marra, que trará prejuízos enormes ao povo latino-americano. Essa 
é uma função importante. 

Na Assembléia Legislativa já existe a Comissão do MERCOSUL, 
que será de importância para que Minas Gerais possa contribuir na 
formação desse Mercado como instrumento de fortalecimento do 
mercado brasileiro e da boa relação com os países vizinhos. Caberá 
ao PT a direção dessa Comissão, e esse assunto internacional deverá 
fazer parte das nossas preocupações. Agradeço ao Sr. Presidente e 
aos Srs. Deputados, desejando sucesso a todos nós nesta nova 
legislatura. Muito obrigado. 

~ - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira - Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, neste momento em que há o prenúncio de grandes e 
importantes transformações neste País e em nosso Estado, é de 
s1ngular importância para mim, ao assumir o primeiro mandato no 
Legislativo Estadual, ser um dos protagonistas dessas mudanças. 
Venho Imbuído do desejo de colaborar e ajudar a mudar a face desta 
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Casa- desejo, também, de muitos colegas. É irrestrito meu apoio a 
mudanças que sejam benéficas à sociedade, independente de filiação 
partidária ou de sentimento pessoal. Que esta 15a Legislatura seja um 
marco na história desta Casa. De igual maneira, espero contar com o 
apoio e a colaboração dos nossos nobres colegas em meu intento de 
fazer jus à confiança em mim depositada, e permito-me citar as 
cidades de lguatama, Corinto, Caetanópolis, Bambuí e 
particularmente a Região Metropolitana de Belo Horizonte, que me 
honraram com uma expressiva votação. Reafirmo meu compromisso 
de corresponder à manifestação de confiança desses eleitores. 
consciente, entretanto, de que sou Deputado de um Estado e de todos 
os mineiros. Espero que seja uma jornada produtiva e calcada no 
interesse de servir este Estado, hoje sofrido e afetado pelo flagelo 
econômico que vem impactando toda sua estrutura. Recentemente, 
soube, através da imprensa, do fechamento de três importantes hotéis 
da Capital, o que evidencia uma retração econômica da Cidade. Não 
nos cabe, no momento, debruçar sobre os estragos produzidos pelos 
últimos governantes, mas arregaçar as mangas na busca de soluções 
para recolocar Minas Gerais em seu lugar de direito. Embora vindo de 
uma experiência rica e gratificante como Vereador por duas 
legislaturas, inicio minha vida de parlamentar carente de aprendizado, 
posto que somente a luta diária nos trará o ensinamento necessário 
para o desempenho desejado e de fato produtivo para a sociedade. 
Mas, se me falta o domínio do conhecimento, sobra-me o desejo de 
colaborar, participar e compactuar com meus pares em idéias e 
projetos que sinalizem os anseios dos mineiros. Não sou afeto à 
vaidade nem me atinge a lisonja do "status" que alcanço na condição 
de Deputado neste gigantesco Estado. Mas sou tomado de uma 
alegria ímpar de estar aqui hoje, mesmo considerando as dificuldades 
com que nos defrontaremos ao longo dessa JOrnada. 

Teremos de exercitar a paciência e transmiti-la àqueles eleitores que 
esperam de nós soluções de primeira hora. A palavra de ordem no 
momento em todas as esferas do poder é a contenção de gastos, e é 
sob essa perspectiva que teremos de encontrar respostas e soluções 
visando ao aquecimento da economia, à reestruturação de nossa 
malha viária, à produção de mão-de-obra, ao estímulo ao turismo e à 
agropecuária, etc. 



242 
Por uma questão de bom senso, seria Imprudência e até mesmo 

insensatez, tentarmos obstruir as iniciativas do Executivo em seu 
propósito de eliminar eventuais exageros e gastos, para compor uma 
realidade mais administrável do ponto de vista econômico. Não é hora 
de barganhas, mas de coesão e de despojamento. 

Espero contar com os nobres pares para resgatarmos a política de 
Minas Gerais. Quero aprender com os novos Deputados e Deputadas 
e reconstruir esta referência para o nosso País - o Legislativo de 
Minas Gerais. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado 
Célio Moreira, ouço com muito prazer seu primeiro pronunciamento 
nesta Casa. Saúdo V. Exa. e os ilustres Deputados e Deputadas, que 
estão iniciando a 158 Legislatura à procura dos legítimos interesses do 
povo mineiro. 

Muito importante e oportuna a sua fala, quando traz uma reflexão e, 
particularmente, a preocupação com os vários ângulos que Minas 
deseja deste parlamento. 

Com muita razão, V. Exa. questionou a malha viária e os 
investimentos de Minas nas áreas da educação e da saúde. Mais do 
que nunca, agora, imbuídos nos esforços para que a Assembléia 
Legislativa seja efetivamente a catalisadora e a cumpridora, tenho 
certeza, resgataremos os anseios da população em todos os setores. 

Permita-me, ao ver os alunos da UEMG, saudá-los mais uma vez. 
Aqui se encontram, buscando desta Casa Legislativa melhores 
condições de estudo. 

Esta Casa, na legislatura passada, acompanhou a nossa proposta 
de emenda à Constituição, que hoje garante à UEMG, à UNIMONTES 
e a mais 35 instituições superiores a garantia do sistema da educação 
mineira, possibilitando a todos educação e permanência no próprio 
ensino de Minas Gerais. 

Saúdo V. Exa. e peço a Deus que abençõe nosso Presidente, a 
Mesa e todos os Deputados que chegam imbuídos de muita vontade 
de trabalhar para nosso povo. 

Parabéns, com certeza estaremos unidos reivindicando os direitos 
que o povo merece. Muito obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Obrigado Deputado. Com certeza esta 
Casa realizará debates, semmários relacionados, principalmente à 
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questão da saúde, da educação, e, como fo1 dito, da malha viária 
do nosso Estado. 

Esta Casa terá muito a contribuir, cobrando o empenho da bancada 
federal para que derrube o veto da CIDE, para que Minas e outros 
Estados tenham recursos suficientes para a execução de melhorias. 
Essa questão do tapa-buraco não resolverá coisa alguma. Precisamos 
refazer vários trechos das estradas. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Nesta primeira reunião, 
em meu nome e do PDT, meu partido, temos a satisfação em tê-lo 
como companheiro, ou seja. Deputado Estadual, assim como as 
novas Deputadas que chegam à Casa. Acredito que não haverá 
muitas dificuldades, pois temos ex-Vereadores de Belo Horizonte e do 
interior de Minas, além de ex-Prefeitos. Podemos construir um 
Legislativo, acima de tudo, forte. Isso é o que esperamos e é o 
objetivo pelo qual lutaremos. 

Deputado Célio Moreira, na verdade, enfrentaremos um tempo ruim 
e uma grande turbulência. Diferentemente do que o ex-Governador 
pregava em seu discurso, em números reais , a economia de Minas 
Gerais está em estado de precariedade e de muita dificuldade. Isso 
exigirá muito do Governador Aécio e deste parlamento para que 
possamos efetivamente fazer com que Minas volte aos trilhos. 

Só para exemplificar minha fala, na saúde pública temos em Restos 
a Pagar em 2001, que não foram honrados no ano passado, quase 
R$400.000.000,00. Esta Casa enfrentará um problema muito sério, 
uma vez que são recursos provenientes de projetos e programas que 
foram assinados com os Prefeitos, assim perfazendo quase 
R$400.000.000,00. D1go isso para mostrar as dificuldades que 
teremos pela frente. Contudo, toparemos essa parada e procuraremos 
dar a nossa contribuição para que o parlamento mineiro ajude Minas a 
sair desse buraco interminável em que se encontra. 

Parabéns pelo pronunciamento. Seja bem-vmdo à sua Casa, V. Exa. 
que já é um parlamentar experiente. Certamente juntos iremos 
escrever uma nova página na história do parlamento mineiro. Muito 
obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Deputado Célio Moreira. é 
com alegria que o recebemos nesta Casa Legislativa. Certamente 
perdeu a Câmara Municipal de Belo Horizonte, porém esta 
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Assembléia ganhou com sua presença. Temos a alegria por tê-lo 
como companheiro. 

Gostaria de fazer uma referência ao pronunciamento de V. Exa., 
quando cita a questão da obstrução, ou seja, de que não seria hora de 
fazê-la em razão dos problemas do Estado e de um Governo que está 
se iniciando. As Bancadas do PT e do PC do B decidiram obstruir, 
pois estamos passando por uma anormalidade no Estado. Apesar de 
vermos estampada na imprensa essa situação distinta, na realidade, 
uma situação de anormalidade que subtrai o poder desta Casa. 

Tivemos, em toda a história das leis delegadas em Minas Gerais, até 
o início deste Governo, 4a leis delegadas. De 1° a 31 de janeiro, o 
Governo saltou da Lei Delegada no 49 até a de no 107, praticamente 
mais do que o dobro de todos os Governadores eleitos. Entendo que 
isso diminui o Poder Legislativo, pois uma ordem democrática está 
sendo quebrada. 

Gostaria de citar que o Governo cometeu absurdos de 
inconstitucionalidade. V. Exas., colegas Deputados, podem verificar 
isso tanto no art. 72 da Constituição Estadual quanto no art. 14, § ao, 
que teve como grande relator o Deputado Bonifácio Mourão. 

O art. 72 limita o poder da lei delegada. Mas tivemos aqui leis 
delegadas que modificaram até a Constituição do Estado. E o § ao do 
art. 14, relatado pelo Deputado Bonifácio Mourão em 19a9, vedava a 
delegação para modificar a administração indireta. Entretanto, o 
Governo fez tudo isso, mudando a administração indireta. Temos, 
então, várias leis delegadas inconstitucionais e ilegais. 

Como determina a Constituição, apresentei um projeto de resolução, 
mediante o qual seriam cessados os efeitos dessa lei. 

Mas, colegas, por que obstruí? 
Tivemos leis delegadas publicadas depois do dia 31 de janeiro. 

Pasmem, isso é ditadura! Isso é um absurdo! No dia 4 de fevereiro, a 
Lei Delegada n° 6a foi retificada totalmente. E, no dia 5 desse mesmo 
mês, a Lei Delegada no 109 foi modificada totalmente, ou seja, foi 
editada uma nova lei. Além disso, no dia 6, a Lei Delegada no 100 foi 
modificada e retificada em seu anexo. Obstruí, portanto, porque a 
ordem democrática está sendo quebrada em Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, apenas para concluir, 
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gostaria de agradecer o aparte do nobre Deputado Durval Ângelo e 
dizer que o PL dará sustentação ao Governo de Aécio Neves, 
apoiando, com certeza, todos os projetos que visarem ao bem do 
nosso Estado. E, em relação ao que vier contra os interesses de 
Minas Gerais, o PL também tomará suas posições. Além disso, no 
âmbito federal , o Presidente Lula contará com o apoio irrestrito do PL 
para realmente mudar essa Situação. Então, é hora de confiarmos no 
novo Governador, que chega com muita vontade de resgatar o nosso 
Estado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton. 
O Deputado José Milton* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, imprensa e público presentes, quero cumprimentar os 
Deputados que estão, como eu, iniciando agora o desafio do exercício 
do mandato parlamentar por Minas Gerais. Estou em meu segundo 
mandato, e cumprimento todos os meus colegas que me deram a 
oportunidade e a alegria de poder conviver por quatro anos no 
mandato passado e os que chegaram para exercer o seu primeiro 
mandato. Desejo a todos muito êxito e sucesso. O que é mais 
importante e nosso dever, são os resultados positivos para o povo 
mineiro. Quero também cumprimentar a Bancada do PL, aqut 
representada pelo nosso Líder, Deputado Dinis Pinheiro, e pelo 
companheiro Pastor George, nosso representante à Mesa como 3°-
Secretário; o Deputado Célio Moreira, que tez uso da palavra, e os 
novos companheiros: o Deputado Leonardo Moreira, filho do nosso 
querido Deputado Edmar Moreira, grande liderança da Zona da Mata 
e de Juiz de Fora; o Deputado Sidinho do Ferrotaco, jovem liderança 
de São João del-Rei, e o Deputado Jayro Lessa, também grande 
liderança que surge na região de Valadares e em diversas outras de 
Minas Gerais. 

O PL vem apoiar as mudanças e as melhorias favoráveis ao 
desenvolvimento do nosso Estado. Iniciamos este mandato com a 
disposição de empreender um trabalho em apoio, no que for possível , 
ao Governador Aécio Neves, para que possa encontrar as soluções 
para os graves problemas que afligem Minas Gerais. 

Quero lembrar que. durante a campanha para a Presidência da 
República, o então candidato pelo PSB, Anthony Garotinho, tez uma 
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brincadeira considerada de mau gosto com o nosso candidato, 
José Luís Inácio Lula da Silva, em relação à CIDE. 

Essa brincadeira de campanha de mau gosto, essa pegadinha, 
como anunciada à época, infelizmente, no final do mandato do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, virou também uma 
brincadeira de mau gosto para com o povo brasileiro. 

Refiro-me ao veto imposto pelo ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso aos artigos que regulamentavam a destinação desses 
recursos da CIDE para investimentos de conservação de estradas e 
infra-estrutura de transportes de modo geral. 

Por andarmos por toda Minas Gerais, sabemos, como todo o povo 
mineiro, da precariedade, da situação lastimável das rodovias 
mineiras. Portanto, essa decisão equivocada e lamentável de vetar os 
artigos que regulamentavam esses recursos de quase 
R$9.000.000.000,00 que, investidos na infra-estrutura, na preservação 
e recuperação da malha viária federal e estadual - e Minas Gerais 
detém a maior malha viária federal do Brasil - seguramente não 
estaríamos vivendo hoje a tristeza de vermos nossos 1rmãos 
brasileiros morrendo em todos os cantos deste País, vitimados pelas 
péssimas condições de nossas estradas. 

O Deputado Célio Moreira já defendeu aqui a articulação dos nossos 
Deputados Federais para derrubar esses vetos e viabilizar a 
destinação correta dos recursos da Cide. 

O brasileiro, de modo geral, tem boa vontade de pagar impostos. 
Hoje, seguramente, é o povo que mais paga impostos no mundo. 
Criam-se várias espécies de contribuições. Está aí a CPMF, que seria 
destinada à saúde e que virou imposto permanente. Infelizmente, 
esses recursos foram desviados para outros setores que não o da 
saúde. Se todos os recursos obtidos através da CPMF tivessem sido, 
rigorosamente, aplicados na saúde, com certeza o Brasil hoje 
desfrutaria uma saúde de primeiro mundo. 

Os recursos destinados à conservação das estradas, à infra-
estrutura de transportes, no ano passado, foram cerca de 
R$9.000.000.000,00. Este ano, com certeza, será muito mais. A lei 
que criou a CIDE definiu muito bem que deveriam ser aplicados nas 
rodovias. Mas, infelizmente, no ano passado, não o foram. Serviram 
para aumentar o superávit primário do Governo e agora está havendo 
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a mesma destinação. Não podemos nos conformar com isso. 

Os recursos a serem aplicados nas rodovias não são de muita 
monta. Em conversa com o colega Deputado Agostinho Patrús, 
Secretário de Obras, fiquei sabendo que o Governo Aécio Neves. sem 
convênio que garanta o ressarcimento ao Estado, investiu. nos últimos 
30 a 40 dias, o montante de R$4.1 00.000,00, fazendo a recuperação 
de cerca de 1.400km de rodovias federais e 1.600km de estaduais. 
uma operação tapa-buracos. Recuperaram-se cerca de 3.000km com 
R$4.1 00.000,00. A recuperação dessas rodovias evitou expectativas e 
possibilidades de acidentes. Moro em Conselheiro Lafaiete, portanto, 
trafego pelas rodovias , já que venho diariamente a Belo Horizonte, e o 
que vejo de acidentes na BR-040, fruto da má conservação das 
estradas, não é brincadeira. 

Só para citar um exemplo, o Deputado El iseu Rezende, relator do 
projeto da CIDE, em brilhante artigo, no jornal "Estado de Minas", no 
dia 6 de fevereiro, defendeu a garantia desses recursos da CIDE para 
as estradas. Coincidentemente , no dia 1 O de fevereiro, quatro dias 
depois, perto do trevo de Moeda, o motorista da viúva de um ex-
Deputado da Casa, Deputado Agostinho Campos Neto, foi desviar de 
um buraco e bateu de frente com outro carro, morrendo a Sra. Célia 
Nogueira Rezende, muito conhecida em Minas Gerais, cunhada do 
Deputado. 

Então, poucos dias depois de o Deputado Eliseu Rezende defender 
veementemente a aplicação dos recursos da CIDE na preservação e, 
de modo geral, na infra-estrutura dos transportes em nossas estradas, 
a sua cunhada morre num trágico acidente. 

Portanto, a partir de Minas Gerais, temos que nos mobilizar para 
mudar essa situação, principalmente porque o Ministro dos 
Transportes é mineiro, o Vice-Presidente da República, José de 
Alencar, também é mineiro, e temos grande representação mineira de 
todos os partidos. Trata-se de questão suprapartidária e não apenas 
do partido A, B ou C. É uma questão de Minas Gerais e do Brasil. 

Precisamos fazer um grande movimento para que os nossos 
Deputados derrubem o veto para garantir a aplicação desses recursos 
na malha rodoviária, nos transportes, para que o cidadão mineiro 
tenha segurança e também a certeza de que v1ajará e voltará vivo 
para a sua casa. Hoje, ao contrário, o cidadão sai de casa e não sabe 



se volta para sua fam ília. 
O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)• - Parabenizo o excelente 

pronunciamento do Deputado José Milton. 
Aproveito a oportunidade para saudar, com muito entusiasmo, as 

Sras. e os Srs. Deputados, os reeleitos e aqueles que aqui chegam 
pela primeira vez. De forma muito entusiasmada, quero saudar o 
nosso colega Célio Moreira, que nos antecipou no seu 
pronunciamento. 

Agora, temos a oportunidade de testemunhar a eficácia do 
pronunciamento do Deputado José Milton, quando aborda, com muita 
profundidade e firmeza, o imposto altamente essencial para o Brasil e, 
de forma especial, para Minas Gerais. Estamos observando a luta de 
um grande mineiro, o Deputado Federal Eliseu Rezende, que tem 
desenvolvido todos os esforços e inúmeras ações para conseguir 
direcionar esses recursos da CIDE para o sistema viário de Minas 
Gerais. Essa luta recebeu a solidariedade, o abraço e a cordialidade 
do Governador Aécio Neves, que, plenamente consciente da 
importância desses recursos, tem travado grande luta para a 
derrubada desse veto. 

Na condição de Líder do PL, parte integrante do Governo Lula, e 
com o prazer e a oportunidade de ter ao nosso lado o Vice-Presidente 
José de Alencar, nada mais justo e obrigatório que eu venha, como 
representante do PL, ao lado do Deputado José Milton, conclamar 
todos os mineiros e, de forma especial, a bancada petista, sobretudo o 
Deputado Durval Ângelo, que falou anteriormente, para que possamos 
fazer essa caminhada em favor de Minas, ao buscar a derrubada 
desse veto. Assim, poderemos retomar vigorosamente o crescimento 
de Minas Gerais, com a vinda desses recursos essenciais para o 
progresso e o desenvolvimento do nosso Estado. 

Parabéns, Deputado José Milton. Deixo um abraço especial a todos 
os colegas e pares do Partido Liberal. Espero que possamos 
desenvolver um trabalho à altura da ansiedade e da expectativa do 
povo de Minas Gerais. 

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Sabemos que a CIDE foi 
usada no Governo passado para prestar serviços aos organismos 
internacionais e pagar aos aposentados salários do Ministério dos 
Transportes. Lula é como nós, um homem que muito faria pelo povo. 
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A luta que deveria ser travada no Congresso Nacional é injusta, 
pois, sendo compromissado com o povo, Lula há de notar que os 
recursos são necessários à malha viária de Minas e do Brasil. Bastaria 
apenas um sinal, e Lula teria de nos atender. Obrigado. 

O Deputado José Milton • - Agradeço a intervenção do nobre 
Deputado, ao fazer coro quanto à necessidade de garantir que os 
recursos criados pela contribuição cheguem ao destino. Essa não foi 
instituída para gerar superávit primário nem para cobrir rombos de 
outro setor. Portanto, há grande mobilização e será bem sucedida. O 
povo não paga pouco. A cada litro de gasolina. a contribuição é de RS 
0,86 por litro; de álcool, R$ 0,72; de diesel, R$ 0,39. E a classe 
assalariada é penalizada com contribuição de R$ 250,00 por tonelada. 

Portanto, o brasileiro que usa as estradas precisa ter o retorno justo. 
Tenho certeza de que o Presidente Lula terá a inteligência e a 
sensibilidade de aprovar a derrubada dos vetos e fazer com que os 
recursos cheguem às estradas, grande necessidade de todos nós. 
Muito obrigado . 

.. -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão. 
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

companheiros, agradeço a oportunidade de estar aqui, dada pelo povo 
mineiro. Saúdo, em especial , os colegas da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, D. Lúcia Pacífico, André Quintão e Célio Moreira. Nos 
últimos dois anos, como Vereador, tive a oportunidade de aprender 
muito na Câmara Municipal. Agora, na Assembléia Legislativa, 
continuarei aprendendo com os colegas, que me receberam com 
muito carinho. 

Inicio com o significado da palavra "Assembléia": vem do francês 
"assemblée", que significa unir, juntar. 

No in ício da atividade deste parlamento, quero lançar aos colegas o 
desafio de empenharmos todos os nossos esforços em prol de Minas 
Gerais. 

Ao lado do nobre sentimento contido na palavra "Assembléia", têm-
se de, obrigatoriamente, alinhar as seguintes virtudes: ética, cidadania 
e conciliação. Dentre esses pilares, destaco a ética, por ser a base 
das qualidades de todo estadista. Um político ét1co é um defensor da 
cidadania, que, mediante a conciliação, constrói o bem comum. São 
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mais que palavras que se completam, são verdadeiras armas de 
batalha de todo político. Ética, cidadania, conciliação, esses são os 
valores que balizam toda a minha vida pública, iniciada há dois anos. 

A ética é a alma do político. Minas Gerais precisa de ética, 
cidadania, conciliação, justiça, paz, desenvolvimento, crescimento, 
educação, saúde e segurança. Esses são desafios de que nenhum 
cidadão ou político irá se escusar. É uma visão ousada, mas, todo 
estadista deve ser um visionário. Desde os anos de Vereador em Belo 
Horizonte, venho defendendo que tais desafios não poderão ser 
vencidos apenas pelo Estado e pelos políticos, pois há a imperiosa 
necessidade de ampla participação das empresas, das ONG's, das 
igrejas, da sociedade c1vil organizada, dos voluntários, enfim, de todo 
o terceiro setor no combate às mazelas sociais e econômicas do 
Estado. 

Não me mantive inerte diante dessa visão e trabalhei até serem 
sancionadas, em Belo Horizonte, leis que fomentam a 
responsabilidade socia l empresarial , o voluntariado, o reconhecimento 
da empresa-cidadã; leis que incentivam as empresas e as ONG's a 
promoverem a assistência social , a defesa do meio ambiente, o 
desenvolvimento de novas tecnologias, a saúde, a educação e a 
segurança alimentar. 

Não obstante, também, empenhei-me na cruzada pela moralização 
dos gastos públicos. Analisando o orçamento da cidade, como Vice-
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, propus mudanças 
e melhores apl icações em vilas e favelas, onde estão os cidadãos do 
Estado que mais necessitam do investimento público direto. O 
dinheiro público mal empregado hoje é o recurso que faltará amanhã 
para a preservação do bem-estar do cidadão. 

Quero ressaltar ainda o trabalho do Deputado Mauro Lobo, na 
implementação do Pregão no Estado. Ainda como Vereador, também 
lutei e aprovei o Pregão na cidade de Belo Horizonte. Essa ação, 
neste ano, 1ra ajudar-nos a economizar para a cidade 
R$50.000.000,00, pois reduz custos, moraliza o gasto público e 
desburocratiza, permitindo a aplicação de recursos na área da saúde 
e na geração de empregos. 

Não me mantive inerte à voz sábia das ruas e, desde o dia de minha 
posse como Deputado Estadual, já apresentei projetos de lei que 
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traduzem a importância da participação das entidades sem fins 
lucrativos, da transparência no trato dos 1mpostos estaduais, da 
responsabilidade social do Executivo, do pagamento dos serviços 
terceirizados, da carreira de administrador público e do concurso 
público. 

Destaco o administrador público, cuja formação é dada pela escola 
de Governo, principal porta de entrada dos verdadeiros talentos para a 
administração pública de Minas Gerais, que tem, na minha pessoa, 
um verdadeiro entusiasta. 

Quanto ao projeto de lei do concurso público, inspirei-me na sofrida 
classe dos funcionários públicos, fiéis servidores, que muitas vezes, 
motivados por um sentimento de altruísmo, continuam atendendo às 
necessidades da população. 

A responsabilidade social das empresas é também uma bandeira 
que defendo ardorosamente. As empresas m1neiras fazem mais ação 
social que se imagina. Segundo a conceituada FIEMG, expoente entre 
as Federações das Indústrias do Brasil , mais de 78% das empresas 
mineiras têm algum projeto social e apenas 13% ainda não o realizam, 
apesar de desejarem. Presto-me ao papel de político ao apresentar 
projetos de lei que incentivam a participação da iniciativa privada na 
assistência social. 

Reafirmo que os desafios são muitos, nobres companheiros, mas, 
desde o início do Governo Aécio, já se podem constatar vitórias, 
notadamente no aprimoramento da gestão da coisa pública. Nesse 
contexto, parabenizo o Secretário de Planejamento e Gestão Antônio 
Anastasia e toda a equipe de transição daquela época, pela moderna 
reforma da estrutura orgânica do Estado, que, além de reduzir custos, 
insere Minas Gerais na rota da eficiência da administração pública. 

Por fim, uno minha voz ao Governador Aécio Neves, ao Vice-
Governador Clésio Andrade, aos companheiros do PFL. a todos os 
Vereadores eleitos Deputados Estaduais e a todos os reeleitos que 
estão iniciando o mandato parlamentar, na defesa da reinserção de 
Minas Gerais na posição de destaque que merece no cenário polltico-
econômico do Brasil. 

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputado, parabenizo-o 
pela sua fala e cumprimento o Presidente desta Casa, os demais 
componentes da Mesa, os Deputados e as Deputadas desta 
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legislatura. Quando mencionou os desafios que nós, Deputados, 
teremos de enfrentar juntamente com o Governo do Estado no que diz 
respeito às políticas públicas, fez uma referência à área da educação. 
A UEMG encontra-se em estado de calamidade, e os seus alunos 
estão aqui presentes nas galerias. O espaço trsico da universidade 
não comporta o número de alunos matriculados, e o salário pago aos 
professores é muito baixo. Junto ao Governo do Estado, tentaremos 
solucionar esses problemas emergenciais. Sem dúvida a educação é 
a alavanca para o progresso. Muito obrigada. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) -Agradeço o aparte e dou as 
boas-vindas a todos. Peço a Deus que ilumine cada um de nós, para 
exercermos com honradez e dignidade este mandato confiado pelo 
povo de Minas Gerais. Parabenizo-o pela fala e pela maneira simples 
de passar as suas ansiedades e sonhos para todos nós e para o povo 
do nosso Estado. 

Comungo com as preocupações de vários colegas, em dois sentidos 
principalmente. 

Ultimamente, os Governos Federais adotaram a concepção de se 
criar uma taxação e não se destinarem os recursos para a finalidade 
precípua para a qual foi criada. É o que ocorre com a CIDE. Citamos 
também a CPMF, que foi criada para solucionar o problema da saúde, 
mas, até hoje , a área da saúde não recebeu, sequer, um centavo. 
Agora, a CIDE, que vem para consertar nossas estradas, onde 
morrem muitas pessoas, cidadãos de nosso Estado e País, foi 
desviada durante o Governo passado e se vislumbra, neste Governo, 
que vai continuar sendo destinada a outras finalidades. Lutaremos 
para que os recursos sejam destinados ao conserto das estradas e 
das rodovias, que estão caóticas, causando a morte de nossos 
irmãos. 

Com relação à educação, como fui universitário... Sou médico, 
associo-me às angústias dos estudantes aqui presentes. Estão 
pedindo socorro para uma instituição da qual a Assembléia e o Estado 
são a mãe e o pai. Logo, precisam assumir o filho que criaram. É 
necessário dar respeito e condições para que a UEMG cumpra seu 
papel. Estamos solidários na busca do apoio desta Casa à UEMG e à 
UNIMONTES. Parabenizo V. Exa., como também os Deputados Célio 
Moreira, José Milton e Rogério Correia. A todos, boas-vindas! Que a 



Mesa tenha uma administração bastante profícua! 
O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Deputado. Encerro minha 

fala agradecendo aos Deputados, aos servidores desta Casa e a 
todas as pessoas o carinho com que me receberam nesta Assembléia 
Legislativa. Deixo aqui registrada minha vontade de trabalhar, de 
contribuir para o Poder Legislativo de Minas Gerais, a fim de, juntos, 
fazermos a diferença nesta 158 Legislatura. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a hora 

destinada a esta parte, 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 tnscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que foram constituídos o Bloco 

Parlamentar Social Progressista - BPSP -, formado por PSDB, PDT, 
PPS, PRTB, PSB e PV, sob a liderança do Deputado Antônio Carlos 
Andrada; o Bloco PFL-PPB, sob a liderança do Deputado Alberto 
Bejani, e o Bloco PT-PC do B, sob a liderança do Deputado Rogério 
Correia. Informa, ainda, que foram escolhidos para atuar como 
Líderes os Deputados Dinis Pinheiro, pelo PL; Arlen Santiago, pelo 
PTB; Miguel Martini, pela Liderança da Maioria, e Alberto Pinto 
Coelho, pela Liderança do Governo. 

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Djalma D1niz (4), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei n°s 636/99, 1.817/2001 , 2.122 e 2.502/2002; Marília 
Campos (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 
1.860/93, 241 /95, 544/99 e 1.297/2000; Ricardo Duarte (5), solicitando 
o desarquivamento dos Projetos de Lei nos 1.337/2000, 2.061, 2.098, 
2.142 e 2.182/2002 e Weliton Prado (11 ), solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar no 45/2001 e dos 
Projetos de Lei n°s 186 e 332/99, 854, 990 e 1.230/2000, 1.381 /2001 
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e 2.093, 2.330, 2.453 e 2.513/2002. Defere, ainda, nos termos do 
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a 
data em outra oportunidade, requerimento do Deputado Agostinho 
Patrús e outros, solicitando a realização de reunião especial para 
prestar homenagem póstuma ao Sr. Giovanni Agnellí. 

23 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. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 2 

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. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei n° 15.327, que institui o Programa Estadual de 
Inspeção e Controle da Emissão de Poluentes Atmosféricos e Ruídos 
Produzidos por Veículo Automotor em Uso - Programa IlM - e dá 
outras providências. Em discussão, o veto. Com a palavra, para 
discutir, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara* - Antes de falar especificamente 
sobre o veto, quero, de modo especial , cumprimentar todas as 
colegas Deputadas e Deputados desta Casa. 

É uma alegria poder voltar no momento em que o Brasil renova a 
esperança de que seu povo possa ter a dignidade resgatada. 
Sabemos que esse é um processo difícil, é uma gestação. Por isso, 
não esperemos que, em apenas um mês e alguns dias, possamos ter 
um Brasil novo. Com a posse de Lula, começaram novos tempos. 
Tempos que estão sendo construídos por todos nós, que temos 
compromisso com o povo brasileiro, com a Nação, com a defesa da 
Cidadania. Somos contra toda a interferência dos países que querem 
nos subjugar. 

Peço a Deus que abençoe os trabalhos desta Casa, para que 
estejam a serv1ço da justiça e da fraternidade. Antes de falar sobre o 
veto, quero retomar a palavra de nosso companheiro e Líder da 
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Bancada do PT, Deputado Rogério Correia, quando falou sobre a 
guerra do lraque. Somos radicalmente contra ela por princípios 
partidários e cristãos. 

No último sábado, houve manifestações populares em todo o mundo 
contra essa guerra fratricida. Além das manifestações coletivas, todos 
nós temos o compromisso de construir a paz, que é uma luta pela 
justiça. Não uma paz de braços cruzados, mas uma paz ativa. 
Precisamos construir a paz no nosso meio, na nossa família , no nosso 
trabalho e aqui, especificamente. Uma paz que tem de ser 
necessariamente vinculada à justiça. Dessa forma, estaremos 
contribuindo para que ela possa se irradiar para o mundo inteiro. 

Quero cumprimentar os jovens estudantes, professores e 
funcionários da UEMG. Quando estive aqui , em 1999 e 2000, tive a 
honra de presidir uma comissão que discutiu a questão da UEMG. 
Somos solidários com vocês. Se as sociedades mineira e brasileira 
querem dias melhores, há a necessidade de investimento na 
educação, para que, no mínimo, vocês tenham o espaço físico 
necessário. Muito mais do que isso, vocês precisam de todo o apoio , 
para que possam estudar e construir o País que tanto sonhamos. Isso 
passa por vocês, jovens, não jovens do futuro, mas jovens do 
presente. O compromisso tem de ser agora. Tem de ser uma ação 
suprapartidária. Colegas Deputados de outros partidos já se 
dispuseram a formar uma frente parlamentar a favor da UEMG. 
Queremos somar com vocês nessa frente. Esse é um compromisso 
de todos nós que fomos eleitos pelo povo mineiro. 

Queremos lembrar que investir na educação é ir contra a guerra. 
Quero lembrar de modo especial o Papa João Paulo 11 , que dirige 
atualmente a Igreja Católica e é uma das grandes lideranças mundiais 
contra a guerra. É uma liderança de mais de 80 anos. Alquebrado 
fisicamente , mas com fortaleza de espírito. Ung1do pelo Espírito 
Santo, tem dado a vida para construir a paz, pois essa guerra só pode 
ser de pessoas totalmente loucas. Não é possível que possamos 
defender a destruição do mundo pelo próprio homem. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Gostaria de me alinhar à 
V. Exa. na questão específica da UEMG. Aproveito para cumprimentar 
todos os companheiros e companheiras, os Deputados e Deputadas, 
a Mesa diretora, os funcionários, a imprensa e em especial os alunos 
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da UEMG. Havíamos mencionado, por mais de uma vez, nossa 
disposição de buscar entendimento com todos os Deputados, para 
que tenhamos não só uma bancada, mas toda a Assembléia, em 
defesa da UEMG. 

Creio que todos aqui vieram com o propósito de servir a Minas 
Gerais. Não há causa mais nobre que a educação. É ela que 
seguramente poderá nos salvar de guerras absurdas como a que se 
prenuncia. A causa da UEMG não pode ser uma bandeira partidária. 
Tem de ser uma bandeira de todo o povo mineiro. É hora de 
somarmos esforços em relação a essa questão. E mais do que isso: é 
hora de propor ao Legislativo e ao Executivo, por meio de diálogo, a 
elaboração de um projeto realista, que nos tire da posição de utopia, 
de sonho, e nos leve para uma realidade construída ainda que a duras 
penas, por algum tempo. E que seja construída por todos, com o 
objetivo de atender ao povo mineiro. Além disso, essa não deve ser 
uma ação tão distante no tempo, a fim de que os jovens possam 
construir o seu futuro com dignidade, uma vez que o ensino público de 
nível superior não pode continuar sendo prerrogativa das elites. Tive a 
oportunidade de fazer uma faculdade pública, porque de outra forma 
não conseguiria me formar. Venho do interior de Minas e, desde o 
primário até à faculdade, sempre freqüentei escolas públicas, em 
razão da minha origem humilde. Tenho a convicção de que devemos 
nos unir por causas como essa. 

Congratulo-me com V. Exa. , Deputada Maria Tereza Lara. Na 
próxima reunião, faremos um pronunciamento inicial nesta Casa, 
deixando bem claro o compromisso com a UEMG e com as causas 
que devem unir todos os mineiros. O mesmo devemos fazer com 
relação ao Governador Aécio Neves, cujo programa contém 
compromissos claros com a UEMG e UNIMONTES. Estaremos a seu 
lado, levando sugestões e reivindicações da comunidade. Assim, num 
processo de diálogo, conseguiremos construir uma Minas Gerais 
melhor. Obrigado pelo aparte. 

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado Domingos 
Sávio. Acreditamos nessa construção. A questão do espaço físico é 
simples, dependendo apenas de alguns acordos. Portanto, devem ser 
tomadas medidas imediatas. 

Voltarei ao veto. Farei um esclarecimento não só aos Deputados, 
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mas também ao público que nos vê pela TV Assembléia. A 
discussão é do Veto Total à Proposição de Lei no 15.327, que institui o 
Programa Estadual de Inspeção e Controle da Emissão de Poluentes 
Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor em Uso. 

O veto total é oriundo de um projeto que gerou muita polêmica no 
final do ano passado. Cria o Programa Estadual de Inspeção e 
Manutenção de Emissão de Poluentes e Veículos. Esse controle é 
determinação do Código Nacional de Trânsito. O CONAMA 
determinou que os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente 
implantem os Planos de Controle de Poluição por veículo em uso. 

Na tramitação, foi apresentado o Substitutivo n° 1 I da Comissão de 
Meio Ambiente, que tinha dois pontos principais de atenção: o § 2° do 
art. 11 , que reduz o prazo da concessão de 15 para 5 anos, 
prorrogáveis, e o § 3° do art. 11, que determina que as inspeções 
serão remuneradas com a taxa de licenciamento criada pela Lei n° 
14.136, de 28/12/2001. A razão dessa idéia é evitar criar-se mais uma 
taxa que onere o contribuinte, dando-se destinação àquela taxa, com 
a qual a nossa bancada não concorda. O Deputado Edson Rezende 
chegou a apresentar projeto revogando essa taxa. A questão da 
remuneração desse serviço causou grande polêmica na tramitação do 
projeto. 

Por emenda da Comissão de Finanças, cujo relator foi o Deputado 
Luiz Fernando Faria, aumentou-se o prazo de concessão para 1 O 
anos, prorrogáveis, e determinou-se que a política tarifária seja fixada 
pelo preço da proposta vencedora. 

Juridicamente, ou se trata a inspeção como serviço público e aí 
cobra-se uma taxa, obrigatoriamente criada por lei, ou terceiriza-se o 
serviço. Aí, teremos um preço fixado pelas normas da Lei de 
Licitações. Essa segunda opção tem dois argumentos a favor e um 
contra: a favor, resolve a questão do financiamento da inspeção e 
evita que o Estado gaste, adquirindo equipamento e contratando 
servidores. Entretanto, gerará, ao final , mais um ônus para o cidadão, 
que terá de desembolsar anualmente cerca de RS50,00, média do 
preço desse serviço nos Estados que já o implantaram. 

Por via de emenda ao parecer de redação final e mediante acordo 
de Líderes, acabaram sendo aprovados os dois critérios, que são 
contraditórios entre si: a remuneração pela taxa de licenciamento e 
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pelo edital de licitação. 

O veto alega que a matéria "trânsito" é privativa da União. 
Entretanto, o foco da discussão aqui é meio ambiente. Por outro lado, 
o próprio veto diz que o controle da poluição se dará na forma 
estabelecida pelo CONTRAN e pelo CONAMA. Entretanto, o 
CONAMA determinou que os órgãos estaduais de meio ambiente 
implantem o controle de poluentes. O que o projeto faz é exatamente 
cumprir a determinação do CONAMA (Resoluções n°s 18, de 
13/12/95, e 256, de 30/6/99). Nesse aspecto, consideramos o veto 
equivocado. 

Entretanto, mesmo que se rejeite o veto, o Estado não tem como 
implantar o programa sem definição da questão da remuneração pelos 
serviços. Os vetos contraditórios são o§ 3° do art. 11 (tarifas definidas 
na licitação) e o art. 13 (remuneração pela taxa de licenciamento) . 

Por isso, temos de votar pela manutenção do veto total ou pelo 
menos rejeitar uma das duas opções acima. Há uma contradição 
dentro do próprio projeto. Nesse sentido, é fundamental, no momento 
em que vivemos, aprimorarmos, na votação de matérias importantes, 
o controle social das políticas públicas. Defendemos que todos os 
governantes, também no Executivo, mesmo sendo do nosso partido -
como no caso do Governo Federal-, possam fazer esse controle. 

Noticiamos, mais uma vez, o fato que aconteceu ontem e foi 
veiculado pela imprensa. Trata-se da criação do escritório regional do 
DIAP em Minas Gerais. Diz a imprensa de hoje: "A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais vai colaborar com o primeiro 
escritório regional do Departamento lntersindical de Assessoria 
Parlamentar - DIAP -, que será criado no Estado. A garantia foi dada 
pelo Presidente Mauri Torres, que recebeu representantes de 
sindicatos e associações. 'A vigilância fortalece o sistema 
democrático', declarou o Presidente." 

Temos de reivindicar e lutar por isso. É preciso que o parlamento 
brasileiro possa radicalizar na transparência, na participação popular e 
na defesa não só da democracia representativa, mas da democracia 
direta. Esperamos que ela possa dar passos largos no nosso País, 
sobretudo com um governo democrático-popular. 

Foi anunciado que será criada a Comissão de Participação Popular 
aqui na Assembléia. Defendemos e acreditamos que ela trará mais 
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qualidade aos trabalhos legislativos. 

O Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Aloísio 
Lopes, que participa da coordenação do escritório regional do DIAP, 
informou que a equipe técnica estará definida nos próximos dez dias. 
Além do apoio de diversas entidades sindicais, o grupo também está 
conversando com a UFMG e com a PUC-Minas em busca de 
parcenas. Aloísio Lopes disse ainda que o escritório regional - o 
primeiro a ser criado pelo DIAP, que já tem 20 anos de existência -
deverá ampliar o perfil do trabalho, que, nacionalmente, enfatiza os 
assuntos sindicais e de interesse dos trabalhadores. 

A Diretora do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, que também participou 
do encontro, disse que o escritório regional deverá seguir a 
metodologia do DIAP nacional, com a divulgação de informativos 
periódicos e de publicações especiais, como o perfil dos 
parlamentares. Segundo ela, o escritório vai divulgar informações 
sobre os gastos com campanhas eleitorais, financiadores e o 
posicionamento dos Deputados. 

Para nós, Deputados desta Casa, tem que ser motivo de orgulho 
abrir as portas para que o DIAP e seus representantes possam 
acompanhar os nossos mandatos. É isso o que defendemos. 

*- Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, acredito que não 
tenhamos mais quórum. Peço a V. Exa. que encerre a reunião. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, no início 
desta 158 Legislatura, não poderia deixar de desejar a todos os que 
estão chegando bom trabalho e flu1dos positivos. Faço um apelo para 
que não levem as discussões acirradas para o âmbito pessoal, ficando 
somente no campo político. Todas as nossas discussões são políticas, 
mas saímos do Plenário e seguimos lá fora. Temos um 
companheirismo que devemos preservar. Querendo ou não, todos os 
Deputados estarão convivendo, no mínimo, por quatro anos. Desejo a 
todos que sejam bem-vindos e. na oportunidade, comunico ao 
Plenário que deixo a liderança do PDT para escolhermos um novo 
Líder. Com muita honra, pude exercer a liderança do PDT nesses 
últimos dois anos e aprendi muito. Continuo aprendendo até hoje, pois 
são 16 anos de vida pública, desde que fui Vereador em Belo 
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Horizonte. Não poderia de1xar de, neste primeiro pronunciamento, 
cumprimentar todos os funcionários desta Casa, os Deputados que 
chegam e os telespectadores e funcionários da TV Assembléia, a qual 
foi criada para mostrar a cara desta Casa, no início com a 
programação gravada, hoje ao vivo, marcando vários pontos no ibope. 
O trabalho continua, e aprendemos a cada dia. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 18/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva , notificando o falecimento de 
Adriana Moreira Maia, ocorrido em 18/2/2003, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Itamar de Oliveira Mello, ocorrido em 8/2/2003, em Paracatu. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do 
Sr. Manoel Barbosa dos Santos, ocorrido em 18/2/2003, em Bandeira 
do Sul. (-Ciente. Ofice-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da 
Sra. Célia Nogueira de Rezende Campos, ocorrido em 10/2/2003. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2003 

ATA 

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/2/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Adelmo 

Carneiro Leão 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 37 e 38/2003 
(encaminham o Projeto de Lei n° 19/2003 e a solicitação de adoção de 
medidas legais que permitam a revisão dos valores constantes da 
Resolução no 5.180 de 29/ 12/97, respectivamente), do Governador do 
Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 20 a 53/2003 - Requenmentos n°s 1 
a 17/2003 - Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto (2) e 
Carlos Pimenta (22) - Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Leonídio Bouças, Chico Simões e lvair Nogueira - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Domingos Sávio, 
Adalclever Lopes e Durval Ângelo - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (22) e 
Laudelino Augusto (2); deferimento - Requerimento do Deputado 
Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini -
Requerimento do Deputado Alberto Bejani; deferimento; discurso do 
Deputado Doutor Viana - Questão de ordem - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André 
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha 
- Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani 
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Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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. 

18 Parte 
18 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

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

- A Deputada Marília Campos, 1 3 -Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 37/2003" 
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2003. 
Senhor Presidente, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa o 

incluso projeto de lei, que fixa, provisoriamente, o teto remuneratório 
para os servidores ativo e inativo das administrações públicas direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

A Emenda n° 19 à Constituição Federal deu nova redação ao inciso 
XI do artigo 37, instituindo o teto para todos os servidores públicos das 
esferas federadas, mas tal limite aguarda, conforme o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, a edição de lei de iniciativa conjunta 
dos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados e do Supremo Tribunal Federal, o que, até o presente 



momento, não ocorreu. 
Deste modo, cabe aos Estados federados, no âmbito de sua 

competência, fixar o seu respectivo limite remuneratório, até a edição 
da referida norma federal. 

Como é notório, o Estado de Minas Gerais vive gravíssima crise 
financeira, a impor a adoção de medidas sérias para minimizar os 
seus efeitos. Como solicitei à Mesa dessa Casa a aprovação de 
resolução que reduz a remuneração do Governador, do Vice-
Governador e dos Secretários de Estado, acredito ser necessário o 
estabelecimento do teto na esfera do Poder Executivo, tomando-se 
por parâmetro a remuneração do Governador do Estado, nos seus 
novos valores. 

Como a presente proposta tem visível aspecto polêmico, inclusive 
de ordem técnica, por englobar no teto os valores pagos a título de 
vantagens pessoais, creio que será muito rica a sua discussão no 
curso do processo legislativo, servindo também de alerta para a 
necessidade se estabelecer um subteto na ordem constitucional 
federal, de modo a se adequar a realidade de cada unidade da 
Federação. 

Nesse sentido, solicito o exame da presente proposta e, ao final, a 
sua aprovação, como medida de austeridade na administração dos 
recursos públicos. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 19/2003 
Estabelece teto remuneratório para os servidores do Poder 

Executivo. 
Art. 1 o - A remuneração mensal total , incluindo todas as vantagens 

pessoais, dos servidores ativo e inativo das administrações públicas 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo fica limitada ao 
valor da remuneração do Governador do Estado, até que se fixe o 
limite previsto no artigo 37, inciso XI , da Constituição Federal. 

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

Pública e de Fiscalização Financei ra para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 



* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 38/2003* 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2003. 
Senhor Presidente, 

2M 

Valho-me do reinício, nesta data, dos trabalhos legislativos 
estaduais, para apresentar a primeira proposição de meu governo. 
Impossibilitado, anteriormente, pelo recesso parlamentar e no aguardo 
da eleição da nova Mesa Diretora desse Poder, submeto, como 
primeira medida do Poder Executivo, ao exame dessa egrégia Casa 
Legislativa a solicitação, por meio deste, da adoção de medidas legais 
que permitam a revisão dos valores constantes na Resolução n° 
5.180. de 29 de dezembro de 1997, que fixa, nos termos da Lei n° 
13.200, de 3 de fevereiro de 1999, a remuneração dos cargos de 
Governador, de Vice-Governador, de Secretário de Estado, de 
Secretário Adjunto de Estado e de Subsecretário de Estado. 

A solicitação que faço é no sentido de se alterar a sistemática de 
fixação da remuneração dos citados cargos, desvinculando-os da 
remuneração de Deputado Estadual. Deste modo, os novos valores, a 
vigorarem a partir de 1° de fevereiro de 2003, seriam os seguintes. em 
valores nominais: Governador do Estado - R$10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais); Vice-Governador do Estado - R$9.000,00 (nove mil 
reais) ; Secretário de Estado- R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); 
Secretário Adjunto de Estado e Subsecretário de Estado- R$7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais). 

Por se tratar, nos termos do artigo 62, inciso VIII, combinado com o 
artigo 66, inciso I, alínea "c", de matéria de competência privativa do 
Poder Legislativo, de iniciativa exclusiva da Mesa da Assembléia, 
serve a presente solicitação para submeter à apreciação dessa 
egrégia Assembléia Legislativa o pleito para a referida modificação. 

Tal medida insere-se na necessidade de se estabelecerem limites à 
remuneração na administração pública estadual mais condizentes 
com as limitações financeiras hoje existentes em Minas Gerais. 
Esclareço, outrossim , que os valores majorados em virtude da Lei n° 
14.584, de 21 de janeiro de 2003, só teriam vigência a partir de 1 o de 
fevereiro, sendo, portanto, substituídos pelos valores aqui propostos, 
sem terem sido pagos, no âmbito do Poder Executivo. 

Na oportunidade, renovo a V. Exa. protestos de estima e 



consideração. 
Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Mesa da Assembléia. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do Supremo Tribunal 

Federal (2) , comunicando que foi julgado improcedente o pedido 
formulado na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 990 e 
que foi julgado procedente o pedido formulado na inicial da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 1.901 . 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando as informações solicitadas por meio do Requerimento 
no 3.399/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinána para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de 
Minas, encaminhando mensagem em que conclama os Deputados a 
se unirem em prol do desenvolvimento das regiões abrangidas pelo 
IDENE. 

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
Planejamento, encaminhando relatóno dos programas soc1a1s 
previstos para o exercício de 2003. (- À Com1ssão de Fiscalização 
Financeira.) 

Dos Srs. Carlos Alberto Pereira, João Batista Guimarães, Alcides 
Flausino Dias, Nacib Duarte Bechir, Udagmar Almeida da Silva e Pe. 
Fábio de Paiva Gardoni, respectivamente Prefeitos Municipais de 
Lavras, Santa Rita de Minas, Perdizes, Campo Belo, São Pedro da 
União e Tocantins, solicitando a derrubada do veto à Proposição de 
Lei no 15.347. (-Anexe-se ao veto à Proposição de Lei n° 15.347.) 

Do Sr. Antônio Lopes de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Chapada Gaúcha, comunicando a composição da nova mesa 
diretora dessa Casa Legislativa. 

Do Sr. Antônio Carlos Resende , Prefeito Municipal de São Joaquim 
de Bicas, solicitando a indicação de representante desta Casa e do 
respectivo suplente para participar da Assembléia Metropolitana da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 



266 
DER-MG e gestor do Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes- FUNTRANS -, solicitando a indicação de representantes 
desta Casa para participar do órgão gestor desse Fundo. 

Da Sra. Marta Elizabeth de Souza, Conselheira-Presidente do 
Conselho Regional de Psicologia - 48 Região MG-ES, solicitando que 
os parlamentares desta Casa se posicionem contra o Projeto de Lei n° 
25/2002, que tramita no Senado. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Eduardo Armond Cortes de Araújo, Presidente do Conselho 
do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de Minas 
Gerais - CETER -, solicitando a indicação de representantes desta 
Casa para participar da diretoria do referido Conselho. 

Do Sr. Fernando Ferreira Abreu, Promotor de Justiça, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 3.636/2002, da Comissão 
de Direitos Humanos. 

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.537/2002, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Cristiano Vasconcelos Araújo, Vereador à Câmara Municipal 
de João Monlevade, solicitando a relação nominal dos Deputados do 
Partido Verde que compõem esta Casa. 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social , comunicando a transferência 
de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social , para 
pagamento da Bolsa Criança Cidadã e da Jornada Ampliada, nos 
meses de outubro e novembro de 2002. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo na 
Assembléia Legislativa da Paraíba, solicitando o envio a essa Casa 
dos documentos que menciona. 

Do Sr. Mauro L. G. Werneck, Diretor Internacional da Associação 
Internacional de Lions Clubes no biênio 2000-2002, apresentando 
proposta de organização de novo Lions Clube nesta Casa. 

De representantes da Comissão de Designados Demitidos da Área 
da Educação, expondo a situação em que se encontram essas 
pessoas e solicitando a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 63/2001 . 

Do Sr. Romeu Scariolli , Presidente da Sociedade Mineira de 
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Engenheiros, ratificando o convite feito a esta Casa para participar 
do Seminário Melhorias da Qualidade de Vida Urbana: "Por uma Nova 
Política Habitacional de Minas Gerais". 

28 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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° 20/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias 

dos serviços de telecomunicações darem conhecimento explícito e 
detalhado das ligações que gerarem valores cobrados a título de 
pulsos excedentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas concessionárias dos serviços de telefonia fixa 

e móvel, responsáveis pela emissão de fatura telefônica mensal, ficam 
obrigadas a individualizar as ligações locais realizadas pelos 
consumidores, devendo constar na fatura de cobrança as seguintes 
especificações: 

I - a data e o horário da ligação; 
11- a duração da ligação; 
111 -o número do telefone chamado; 
IV - o valor da ligação. 
§ 1 o - As ligações locais devem ser compreendidas como aquelas 

denominadas na fatura de cobrança como "pulsos". 
§ 2° - As empresas continuam obrigadas a indicar a quantidade total 

dos "pulsos". 
Art. 2° - O Poder Executivo deverá fiscalizar e impor penalidades no 

caso do descumprimento da presente lei. 
I -a multa diária é de R$1 0.000,00 (1 o mil reais) , até que a empresa 

venha a cumprir o estabelecido nesta lei. 
Art. 3° - As empresas concessionárias do Serviço de Telefonia no 

Estado de Minas Gerais terão noventa dias para se adequarem a esta 
lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Alberto Bejani 
Justificação: Este projeto de lei sintetiza todo o sentimento da classe 

consumidora, que se mostra indignada diante dos flagrantes abusos 
cometidos pelas empresas que exploram os serviços de telefonia no 
País. 

As empresas concessionárias do serviço de telefonia, tanto móvel 
quanto fixa , são freqüentemente denunciadas no PROCON por conta 
muitas vezes de cobranças injustificadas, principalmente, com relação 
às ligações locais cobradas por pulsos, que não são devidamente 
especificadas nem individualizadas, para que os consumidores 
tenham as informações exatas do que realmente consumiram e para 
que possam fazer acompanhamento e controle paralelo da utilização 
do serviço de telefonia; por isso, os usuános do serviço de telefonia se 
sentem lesados pelas empresas concessionárias. 

A Lei no 8.078, de 1119/90, que instituiu o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, estabelece no Capítulo 11 , que um dos 
principais objetivos da política nacional de relações de consumo é a 
transparência e a harmonia das relações de consumo. É a ação 
governamental para proteger efetivamente os consumidores, que são 
reconhecidamente vulneráveis no mercado de consumo, segundo o 
Código. 

Entre os direitos básicos dos consumidores, temos o direito " 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 apresentam" (art. 6°, 
inciso 111 , da Lei n° 8.078/90). 

Nesse sentido apresentamos a presente propos1çao, com o 
propósito de garantir e proteger os legítimos interesses e direitos dos 
consumidores do serviço de telefonia em nosso Estado. 

- 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° 21 /2003 
Dá a denominação de Ponte Francisco Moreira da Costa à ponte 

que liga a Rua Pedro Moreira à Avenida Francisco Andrade Ribeiro, 
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localizada no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Ponte Francisco Moreira da Costa a ponte 

que liga a Rua Pedro Moreira à Avenida Francisco Andrade Ribeiro , 
localizada no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as dispos1ções em contráno. 
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2003. 
Bilac Pinto 
Justificação: A denominação proposta para a referida ponte é uma 

homenagem justa que se pretende fazer a Francisco Moreira da 
Costa, que a construiu e doou, sem ônus algum, ao Estado de Minas 
Gerais. 

Homem público exemplar, Francisco Moreira da Costa norteou suas 
ações pelos princípios da honradez e da moral , dedicando a vida às 
causas públicas. Seu trabalho em prol de Santa Rita do Sapucaí, bem 
como sua importância para o desenvolvimento do município, é 
reconhecido por toda a comunidade, razão pela qual querem 
homenageá-lo. 

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

PROJETO DE LEI N° 22/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira Santa 

Chiara D 'Assisi, com sede no Município de Alfenas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ítalo-

Brasileira Santa Chiara O· Assisi, com sede no Município de Alfenas. 
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 2003. 
Bilac Pinto 
Justificação: A entidade em questão é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, com sede e foro no Município de Alfenas. Tem como 
objetivos: desenvolver atividades culturais, desportivas, recreativas e 
de preservação das tradições italianas e afins; promover o intercâmbio 
cultural entre italianos e brasileiros; fomentar atividades relacionadas 
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com a pesquisa, o estudo e a profissionalização que sejam de 
interesse das comunidades italiana e brasileira; estimular a 
preservação do patrimônio histórico-cultural, sobretudo quando 
vinculado à cu ltura dos imigrantes italianos apertados no Brasil ; 
desenvolver atividades assistenciais e beneficentes, tais como 
campanhas de arrecadação de donativos, organização de mutirões e 
frentes de trabalho. 

Em vista das atividades desenvolvidas pela entidade em tela, que 
intensificam o intercâmbio entre duas grandes Nações, conto com o 
apoio dos colegas parlamentares para que este projeto de lei seja 
acolhido favoravelmente. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 23/2003 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 

arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o 
inciso 11 do art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos 
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes 
critérios: 

I - critérios econômicos: 
a) Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos 

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

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

1 - parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e 
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos, 
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de 
pequeno porte; 
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2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será 

distribuída de acordo com a relação percentual entre o número de 
pequenos produtores rurais do município e o número de pequenos 
produtores rurais do Estado; 

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

4 - parcela de 1 O% (dez por cento) do total será distribuída aos 
municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, 
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a 
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso; 

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

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

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de 
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta 
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais 
e particulares, bem como as un1dades municipais que venham a ser 
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos 
pelo órgão ambiental estadual; 

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

município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências 
de recursos federais e estaduais recebidas pelo município, baseada 
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

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

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

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

município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -; 

b) população: relação percentual entre a população residente no 
município e a população total do Estado, medida segundo dados 
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE -; 

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

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da 
pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo 
município, publicada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia 
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil 
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 11 desta lei, 
observado o disposto no § 1 o deste artigo; 

e) patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de 
Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de todos 
os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura, 
que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
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apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o 
disposto no Anexo 111 desta lei ; 

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

1 - um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e 
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o 
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na 
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento) 
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão 
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente 
atendida; 

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o 
saldo remanescente dos recursos alocados segundo essa variável 
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde 
"per capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per 
capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos 
dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

g) cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos 
os municípios; 

111 -critério de compensação solidária: 
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente 

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

§ 1° - Os municípios cujo índice consolidado dos critérios 
econômicos seja superior à média do Estado, acrescida de 40% 
(quarenta por cento), ficam excluídos da participação nos critérios 
listados no inciso 11 deste artigo. 

§ 2° - Para efeito do disposto no inciso 111 : 
I - considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante 

da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e 
11 de cada município pela respectiva população, med1da segundo 
dados fornecidos pelo IBGE; 

11 - cons1deram-se municípios com menor mdice de ICMS "per 
capita·· aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior 



27-t 
seja inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por 
cento). 

§ 3° - Para efeito do disposto na alínea "d" do inciso 11 deste artigo, 
ficam excluídos os municípios nos quais o número de alunos 
atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% 
(noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento. 

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

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

11) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os 
seguintes requisitos: 

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a 
contratação eventual de terceiros; 

b) não detiver, a nenhum título. área superior a quatro módulos 
fiscais , sendo que cada município possui seu próprio módulo fiscal, 
cuja extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco hectares) 
(Belo Horizonte) e o máximo de ?Oha (setenta hectares) (São Romão); 

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

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

útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior 
relativamente aos itens 1 e 2 da alínea "f" do inciso 11 deste artigo, 
para fins de distribuição no mês subseqüente. 

§ 6° - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de 
cada mês, os índices de que tratam os incisos I a 111 deste artigo que 
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a 
consolidação destes por município. 

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

§ 8° - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os 
Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias 
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contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos 
critérios para apuração anual do VAF e, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, os demais. 

§ 9° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do 
julgamento das impugnações previstas no § 8° deste artigo no prazo 
de 15 (quinze) dias contados do seu recebimento. 

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

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os 
dados constitutivos e os percentuais para cada critério. previstos nos 
incisos I a 111 deste artigo. 

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento 
de distrito, previsto na alínea "f" do inciso I, extingue-se no exercício 
de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual serão 
incorporados ao índice de que trata o inciso 111 deste artigo, observado 
o disposto no Anexo I desta lei. 

Art. 2° - A apuração do VAF compreenderá o montante global da 
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei 
Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990. 

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

§ 1 o - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual , 
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no 
território de cada município, dando conhecimento a todos os 
Interessados, na hipótese de não haver o acordo prev1sto no "caput" 
deste artigo. 

§ 2° - Na impossibilidade técn1ca de discriminar o valor adicionado 
ocorrido no território de cada município, o contribuinte deverá apurá-lo 
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na proporção da área utilizada pelo estabelecimento nas etapas de 
produção, comercialização, prestação de serviços, armazenamento, 
administração, estacionamento ou outras em que haja 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do 
estabelecimento. 

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

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente 
ao da data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Dinis Pinheiro 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1° da Lei no, de de de) 

• - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo·· de 21 .2 .2003. 

PEi 
= 

a) 

Anexo 11 
Índice de Educação- PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1 o da Lei no 13.803, de 27 de 
dezembro de 2000) 

ICMAi x 100 
consider 
ando-
se: 

~ICMAI 

MRMI 
Ond 

I C MAl e 
= 

C MAl 
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a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino 

do município; 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, 

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

b) "L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo 111 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso VIl do art. 1 o da Lei n° 13.803, de 27 de 

dezembro de 2000) 
PP Somatório das notas 
C = do município 

* - O quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 21 .2.2003. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os 

constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais". publicado 
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN. 

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

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

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos 
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e 
resoluções da 138 Coordenação Regional do IPHAN. 

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

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a 
comprovação, pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica 
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e metodologia adequadas; 

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural , 
devidamente respaldada por lei ; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens 
culturais . 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - IC 

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 1 o da Lei no 13.803, 
de 27 de dezembro de 2000) 

I - Índice de Conservação do Município "I" 
IC FC on 
= M1 de 

FC 
E 

a) FCMi = Fator de Conservação do município "I" ; 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado. 
11 - FCE- Fator de Conservação do Estado 
FCE = 1: FCMI , onde: 
a) FCMi = Fator de Conservação do município "I" 
FCMi =:E FCM i,l ; 
b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j " 

no município "1". 
111 - Área UCi,j ond 
FCMi,j x FC x FQ, e: 
= 

Área Mi 

a) Área UC 1,j = Área da Unidade de Conservação "j" no município 
"i" ; 

b) Área Mi = Área do município "i"; 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de 

Conservação, conforme tabela; 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de O, 1 (um décimo) a 1 (um), 

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

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

Tabela 
Fator de Conservação para categorias de manejo de unidades de 

conservação 
* - O quadro da referida Tabela foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 21 .2.2003. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA 11 não 

dispõe de zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inciso 1 , e 14 da Lei 

Federal n° 6 .766, de 19/ 12/79, para proteção de mananciais ou do 
patrimônio paisagístico e arqueológico. 

Justificação: Após diversas reun1ões e audiências públicas nas quais 
ouvimos o clamor da grande ma1oria dos municípios mineiros, ficaram 
patentes a importância e a necessidade de se alterar a forma atual de 
distribuição do ICMS. 

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

Concluímos por propor a redistribuição do percentual de 4 ,632% que 
atualmente é rateado com base no VAF do município. Essa conclusão 
se deve ao fato de considerarmos que esse critério já é devidamente 
privilegiado pela Constituição Federal , quando determina que no 
mínimo 75% da parcela do ICMS pertencente aos municípios serão 
distribuídos com base no VAF. 

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

1 - Classificamos os critérios de distribuição, agrupando-os em três 
grupos: 

Critérios Econômicos: VAF da Constituição (75%), produção de 
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alimentos, meio ambiente, receita própria, municípios mineradores 
e compensação financeira aos municípios de Mateus Leme e 
Mesquita; 

Critérios Sociais Solidários: área geográfica, população, população 
dos 50 municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural , 
saúde, cota mínima; 

Critério de Compensação Solidária: ICMS solidário (redistribuição do 
percentual que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no VAF) . 

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI N° 24/2003 
Cria o lnst1tuto Mineiro do Café - IMC - e institui o Programa 

Estadual de Incentivo à Cafeicultura Mineira - PRÓ-CAFÉ. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Instituto Mineiro do Café - IMC - órgão 

vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e instituído o Programa Estadual de Incentivo à 
Cafeicultura Mineira. 

Art. 2° - O IMC tem por finalidade planejar. coordenar e executar 
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programas de defesa da cafeicultura mineira. 

Art . 3°- Para realização de uma política destinada ao fortalecimento 
da cafeicultura mineira, o IMC seguirá as seguintes diretrizes: 

a) promover, em acordo e cooperação com as universidades e 
entidades afins, a realização de pesquisas e experimentações no 
campo da agronomia e da tecnologia do café, com o fim de baratear o 
seu custo, aumentar a produção e melhorar a qualidade do produto; 

b) proceder à organização dos produtores de café, estimulando a 
formação de cooperativas para proteção de seus interesses; 

c) promover e orientar, no país e no exterior, a propaganda do café 
mineiro. bem como atuar na repressão das fraudes e falsificações do 
produto; 

d) organizar e manter o censo cafeeiro do Estado, levantar 
estatísticas relativas à produção, comércio e consumo de café, fazer a 
previsão das safras anuais e ministrar, a quem os solicitar, informes e 
instruções sobre os assuntos de sua competência; 

e) desenvolver e ministrar cursos para formação de mão-de-obra 
especializada; 

f) assegurar mecanismos de proteção ao cafeicultor para 
comercialização de sua safra e redução dos custos de produção; 

g) dar assistência aos diversos elementos participantes da cadeia 
produtiva, desde a produção até a comercialização; 

h) realizar eventos e promoções destinadas a estimular os 
produtores de café para melhoria da tecnologia aplicada; 

i) acompanhar a evolução dos mercados internacionais do café com 
vistas a impedir a disseminação de informações que possam 
prejudicar sua comercialização, interna e externamente; 

j) criar selo oficial de qualidade para o café produzido em Minas 
Gerais destinado à exportação ou ao consumo interno. 

Art. 4° - São ainda atribuições do IMC: 
1 - intensificar, mediante acordos remunerados ou não, com o 

Ministério da Agricultura, Secretarias de Agricultura e outras entidades 
públicas ou privadas, as investigações ou experimentações 
necessárias ao aprimoramento dos processos de cultura, preparo, 
beneficiamento, industrialização e comércio do café; 

2- apoiar o trabalho da Secretaria da Fazenda no acompanhamento 
do trânsito do café das fontes de produção para os portos e pontos de 
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escoamento, consumo e respectivo armazenamento; 

3 - adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutenção do 
equilíbrio estatístico entre a produção e o consumo; 

4 - definir a qualidade do café de mercado para o consumo interno e 
destinado ao exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e 
qualidades no comércio interno e na exportação; 

5 - promover a repressão às fraudes no transporte, comércio, 
industrialização e consumo do café mineiro. 

Art. 5° - O IMC terá sua estrutura básica assim discriminada: 
I- um Conselho Consultivo; 
11 -uma Diretoria Executiva composta de: 
a) Diretoria-Geral; 
b) Diretoria Técnica; 
c) Diretoria de Promoções e Eventos. 
Parágrafo único - A estrutura complementar do IMC e a competência 

de suas unidades administrativas constarão de regulamento a ser 
aprovado pelo Governador do Estado. 

Art. 6° - O Conselho Consultivo terá a seguinte composição: 
I - Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que será seu Presidente; 
11 - Diretores do IMC; 
111 -um representante da Federação da Agricultura de Minas Gerais; 
IV - um representante da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado; 
V - um representante das cooperativas de café existentes em Minas 

Gerais; 
VI - um representante do sindicato dos torrefadores de Minas 

Gerais; 
VIl - um representante dos exportadores de Minas Gerais; 
VIII - três representantes dos cafeicultores mineiros. 
§ 1 o - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, 

renovável por igual período. 
§ 2° - Os membros indicados para o Conselho Consultivo serão 

substituídos em suas ausências por suplentes que indicarem. 
§ 3° - O exercício do mandato dos membros do Conselho será 

gratuito e considerado serviço relevante. 
Art. 7° - O Conselho Consultivo se reúne, ordinariamente, uma vez 



por trimestre e, extraordinariamente, quando convocado por seu 
Presidente. 

Art. 8° - As deliberações do Conselho Consultivo serão tomadas por 
maioria de votos dos Conselheiros, cabendo ao Presidente, além do 
voto comum, o de desempate. 

Art. go - Os cargos da Diretona Executiva serão de livre provimento 
do Governador do Estado, são privativos de graduados em curso de 
nível superior e recrutados entre os servidores efetivos da 
administração, com experiência e conhecimento na área de atuação 
do IMC. 

Art. 1 O - O servidor da administração direta, incluído o ocupante de 
função pública, poderá ser colocado à disposição do IMC, com ônus 
para o Estado, à vista de pedido fundamentado de seu Diretor-Geral, 
concordância do Secretário da pasta em que estiver lotado e 
autorização do Governador do Estado. 

§ 1° - Ao servidor autorizado a prestar serviços junto ao IMC fica 
assegurada remuneração não inferior à que percebia em seu órgão de 
origem e nos limites do cargo que vier a exercer, enquanto 
permanecer à disposição do órgão requisitante. 

§ 2° - O servidor ocupante de função pública colocado à disposição 
do IMC poderá optar por sua integração no quadro de pessoal do 
Instituto, por ocasião de sua implantação, na forma prevista nesta lei. 

Art. 11 - Para garantir a plena execução de sua atribuições, é 
facultado ao IMC credenciar profissional e celebrar convênio com 
entidade pública ou privada, nacional ou estrangeira. 

Art. 12 - Para o exercício de sua atribuições, pode o IMC solicitar o 
apoio das diversas Secretarias de Estado e demais órgãos que 
integram a estrutura administrativa do Estado. 

Art. 13 - O regu lamento do IMC e o detalhamento dos cargos de 
servidores que o comporão será feito por meio de decreto, no prazo 
de sessenta dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 14 - Será instituído, no âmbito do IMC, o Programa Estadual de 
Incentivo à Cafeicultura - o PRÓ-CAFÉ -, que 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 produzido no Estado. 

Art. 15 - Para o desenvolvimento do Pró-Café, o IMC criará o 



Conselho Estadual do Café, ao qual incumbirá: 
I - deliberar em caráter permanente sobre as políticas públicas de 

fomento e apoio à cafeicultura mineira; 
li - 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. 16 - O Conselho Estadual do Café será composto por sete 

membros, da seguinte forma: 
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- EMA TER; 
111 - um representante da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais- FETAEMG; 
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; 
VIl - um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, registrado no 

CREA-MG; 
VIII - um representante da 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 período, 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. 17 - Para implementação do Programa, o IMC adotará as 
seguintes medidas: 

I - realização de campanhas educativas destinadas a orientar os 
pequenos produtores de café no plantio e na colheita; 

11 - incentivo ao aperfeiçoamento técnico e ao desenvolvimento 
econômico dos pequenos produtores de café, assim como dos 
trabalhadores envolvidos na exploração; 

111 -desenvolvimento de pesquisas destinadas ao melhoramento da 
atividade cafeicultora, da tecnologia de produção e da qualidade dos 
produtos; 

IV - incentivo à criação de cooperativas de cafeicultores; 
V - levantamento e cadastro dos produtores rurais interessados em 

participar do programa; 
VI - celebração de 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 - liberação de empréstimos oriundos 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. 18 - São recursos financeiros do Programa: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 

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 um 
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ano de prazo para a amortização do financiamento. 

Art. 19 - Fica criado o Prêmio de Qualidade do Café Mineiro, a ser 
atribuído anualmente ao produtor que se destacar na qualidade de 
produção do café. 

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente 
exercício, crédito especial de R$500.000,00 (quinhentos mil rea1s), 
para ocorrer às despesas de instalação e funcionamento do IMC. 

Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 
dias a contar da sua publicação. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: O Brasil produz cerca de 44 milhões de sacas de café 

por ano e o Estado de Minas Gerais responde por cerca de 50% da 
produção total. O café, então, apresenta-se como nosso principal 
produto de exportação e contribui expressivamente na geração de 
empregos e na arrecadação de tributos. 

Com relação a toda produção de nosso Estado, é preciso salientar 
que 60% do café mineiro são originários da safra cultivada por 
pequenos agricultores, que vêm sofrendo muito com a falta de 
incentivo e auxílio do Poder Público. 

Desde a extinção do Instituto Brasileiro do Café - IBC - em 1990, o 
setor cafeeiro viu-se privado da coordenação exercida pelo órgão 
federal, cuja atuação possibilitava aos vários segmentos as 
informações estatísticas necessárias, principalmente aquelas relativas 
à produção, evolução do parque cafeeiro, sua produtividade, volume 
de safras e demais condições que dizem respeito à lavoura cafeeira. 
Depois da extinção do IBC e término do Acordo Internacional do Café, 
a cafeicultura brasileira experimentou grandes reveses, principalmente 
tornando-se vítima da especulação em mercados internacionais, 
enquanto outros países, com destaque para a Colômbia e alguns da 
América Central , mantinham em pleno funcionamento organismos 
destinados exclusivamente à proteção e orientação do setor, 
garantindo-lhes instrumentos eficientes na árdua competição pela 
conquista de novos mercados consumidores. 

Estamos, portanto, apresentado esta proposição, com o objetivo de 
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estimular tanto a produção quanto o consumo de café e, ainda, a 
criação de meios capazes de promover a melhoria da qualidade do 
produto e de reafirmar a posição de destaque do Brasil como 
exportador de café. 

Contamos, portanto, como o apoio dos nobres pares na melhor 
acolhida e na aprovação deste projeto de lei. 

- 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° 25/2003 
Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica obrigatório o atendimento prioritário, nas caixas dos 

supermercados, dos hipermercados e de estabelecimentos 
congêneres, às seguintes pessoas: 

I - aposentadas por invalidez; 
11 -com mais de sessenta anos de idade; 
111 -portadores de deficiência f ísica; 
IV - mulheres grávidas e lactantes; 
V - portadoras de doenças graves. 
Art. 2° - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o artigo 

anterior deverão afixar cartazes, destacando o benefício estabelecido 
nesta lei. 

Art. 3° - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao 
estabelecimento comercial a aplicação de multa de R$500,00, 
dobrada a cada reincidência. 

Art. 4 o - Os estabelecimentos comerciais referidos no art. 1 o terão o 
prazo de sessenta dias a contar da regulamentação desta lei para se 
adaptarem às suas disposições. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Assim como já vem ocorrendo nas instituições 

bancárias e nas repartições públicas do Estado, que oferecem 
atendimento prioritário ao grupo de pessoas mencionado neste 
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projeto, torna-se necessano também que os estabelecimentos 
comerciais referidos coloquem o mesmo tipo de serviço à disposição 
de seus usuários. Nada mais justo e digno para essas pessoas do que 
terem um pouco de consideração e respeito por parte desses 
estabelecimentos, sendo poupados de ficar em filas por um longo 
período de tempo. 

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

PROJETO DE LEI N° 26/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de Mariana -

Academia Marianense de Letras o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Casa de Cultura 

- Academia Marianense de Letras o imóvel constituído pela casa de 
morada e seu respectivo terreno com a área de 1.485,00m2 (mil 
quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados), situado na Rua Frei 
Durão, 84, Centro, no Município de Mariana, registrado sob o n° 
10.635, livro 3-0, às fls . 158 a 159, no Cartório de Registro de Imóveis 
na Comarca de Mariana. 

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação, a que se refere o 
"caput" deste artigo, destina-se ao funcionamento da Casa de Cultura 
- Academia Marianense de Letras. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei é inalienável e impenhorável e 
reverterá ao patrimônio do Estado se for extinta a Casa de Cultura ou 
se 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. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Entendemos não restar dúvidas de que a alienação 

proposta por este projeto de lei atende ao interesse público. Servirá o 
bem para desenvolver atividades culturais, sociais e artísticas, além 
daquelas necessárias à divulgação e à defesa do patrimônio cultural 
da comunidade. É ainda importante lembrar que, em 1969, o imóvel 
foi desapropriado pelo Estado exatamente para que ali se 
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desenvolvessem essas atividades e, desde então, se vem 
prestando a tais serviços. O contrato de doação pretendido, portanto, 
é forma de compatibilizar o interesse da comunidade e os serviços 
prestados pela Academia Marianense de Letras. 

Em razão do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares desta Casa à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 27/2003 
Destina percentual da receita de lotenas e similares à constituição 

do Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico- FINESPO. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico -

FINESPO -, com a finalidade de captar e repassar recursos 
financeiros às federações estaduais que congregam as diversas 
modalidades de esportes olímpicos. 

Parágrafo único- Poderão ter acesso ao Fundo de que trata o art. 1° 
as federações desportivas que mantiverem programas de preparação 
e acompanhamento de jovens carentes portadores de talento especial 
para a prática de esportes olímpicos. 

Art. 2° - São recursos do FINESPO: 
I - 0,5% (meio por cento) da receita bruta das loterias, jogos de 

prognósticos e similares mantidos pelo Estado ou sob sua 
responsabilidade; 

11 - as dotações consignadas no orçamento estadual e os créditos 
adicionais; 

111 - os provenientes de repasses federais; 
IV - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe 

forem especialmente destinados; 
V - os resultados de aplicações financeiras das disponibilidades 

temporárias. 
Art. 3° - O FINESPO, de natureza e individuação contábeis, tem 

duração indeterminada e se destina a repassar recursos e a prover 
financiamento a programas de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento de atletas e de equipes que se dediquem à prática 
de esportes olímpicos. 
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§ 1 o - Poderão beneficiar-se dos programas patrocinados pelo 

FINESPO jovens que comprovarem carência de recursos financeiros e 
talento especial para a prática de qualquer modalidade de esporte 
olímpico que tenha representação nas federações estaduais. 

§ 2° - A definição dos programas que terão preferência na liberação 
dos recursos do FINESPO ficará a cargo da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes. 

Art. 4° - A comprovação da aplicação dos recursos financiados ou 
repassados pelo FINESPO será apresentada na forma estabelecida 
em regulamento. 

Art . 5° - O FINESPO terá como órgão gestor a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes e como agente financeiro o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

Parágrafo único - O agente financeiro fará jus ao percentual de 2,5% 
(dois e meio por cento) ao ano, incluída a taxa de juros, calculada 
sobre os valores contratados, a título de remuneração pelos serviços 
prestados. 

Art. 6° - Compõem o grupo coordenador do FINESPO: 
I - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Gestão; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Esportes; 
IV - dois representantes das federações estaduais que congregam 

as diversas modalidades de esportes olímpicos; 
V - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - BDMG; 
VI - um representante da sociedade civil , indicado e aprovado em 

reunião plenária do órgão, pelo voto da maioria dos presentes. 
Art. 7° - Aplicam-se ao órgão gestor, ao agente financeiro e ao grupo 

coordenador as atribuições estabelecidas no art. 4° da Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a 
instituição, gestão e extinção de fundos. 

Parágrafo único- O agente financeiro e o órgão gestor do FINESPO 
apresentarão relatórios financeiros específicos, sob a forma 
estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art . 8° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 



dias, contados da data de 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, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
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Justificação: A importância do esporte como promotor de valores 
individuais e sociais é por todos reconhecida. A prática de esportes 
contribui para a saúde física e mental de quantos à referida atividade 
se dediquem. 

Entre as diversas modalidades esportivas, destacam-se, certamente, 
como sendo de maior interesse público, as que têm presença 
consagrada nos Jogos olímpicos, não apenas em razão do prestígio 
que conferem aos atletas que a elas se dedicam, como também pelo 
reconhecimento internacional que lograram alcançar. 

Para uma grande parcela dos jovens brasileiros provenientes de 
famílias de baixa renda, em que pese ao seu pendor natural para o 
desporto, as difíceis condições materiais com que defrontam tornam 
inviáveis o desempenho e o rendimento exigidos de atletas de nível 
internacional, tendo em vista a dedicação e a disciplina rigorosas que 
todo esporte de competição requer. 

Em face dessa realidade, cabe ao poder público proporcionar a seus 
atletas potenciais os meios necessários a fim de que possam se 
preparar para disputar espaço condigno nas competições 
internacionais, sobretudo nas mais prestigiadas, como são as 
olímpíadas. 

No entanto, sabemos que não há incentivo real por parte do Estado, 
explicando-se a falta de investimentos no setor pela crônica escassez 
dos recursos públicos, que mal dão para o cumpnmento de suas 
funções essenciais, tais como a garantia de saúde, educação e 
segurança pública. 

Considerando-se o número crescente de jogos lotéricos e similares 
promovidos ou patrocinados por entidades públicas, julgamos que a 
idé1a de se destinar um percentual da arrecadação bruta dessas 
loterias ou similares às federações estaduais que congregam as 
diversas modalidades de esportes olímpicos é uma maneira eficiente 
de conseguirmos, a um só tempo, maior participação da juventude nos 
esportes olímpicos e a presença do Estado no desenvolvimento 
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dessas atividades, sem, com isso, criar ônus para o Tesouro. 
Contamos, portanto, com o apoio de nossos pares a essa iniciativa. 

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

PROJETO DE LEI No 28/2003 
Dá nova redação ao art. 20 da Lei no 10.453, de 22 de janeiro de 

1991 . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 20 da Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de 1991 , passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 20 - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário 

intermunicipal de passageiros pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá vigência de 
cinco anos, prorrogáveis por igual período, vedadas novas 
prorrogações e a transferência de contratos. 

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo 
licitatório no prazo de cento e oitenta dias antes do vencimento da 
delegação de que trata este artigo, observando o mesmo prazo para a 
realização de licitação para as concessões já vencidas.''. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte 

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no território do 
Estado, de competência do DER-MG, favorece a existência de 
práticas cartoriais , permitindo a umas poucas famílias controlar a 
exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê, 
no Estado, é um número reduzido de grandes empresas se 
perpetuando na operação das linhas de transporte coletivo 
intermunicipal e acumulando enorme poder político, o que impede 
qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial, 
de seus privilégios. 

Formalmente, as delegações são feitas por meio de processo 
licita tório , na modalidade "concorrência" , com prazo de validade de 
dez anos. Vencido esse prazo, não são promovidas outras licitações. 



As delegações resultantes da delegação original e única são 
simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de bom 
desempenho dos delegatários. Esse procedimento impede que outras 
empresas se habilitem para a prestação desse serviço, ferindo o 
disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, que estabelece o 
princípio da livre concorrência. A ausência de licitações para as 
delegações impede o oferecimento de menores tarifas e melhores 
serviços e condições de segurança aos usuários. 

Novos processos licitatórios para delegação dos serviços 
intermunicipais podem proporcionar ganhos financeiros ao Estado, 
como já ocorreu na Capital , por ocasião da renovação das permissões 
do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas correntes no 
meio parlamentar de que as licitações poderiam proporcionar ao 
Estado cerca de R$250.000.000,00 - recursos que devenam ser 
aplicados na conservação da malha rodoviária estadual e em 
programas sociais. 

Assim , somente a alteração da legislação vigente poderá corrigir os 
víc1os existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que 
apresentamos este projeto de lei. 

A rápida tramitação e aprovação da proposição vai demonstrar a 
preocupação maior da Casa com o interesse público, resgatando o 
princípio da igualdade de oportunidades para todas as empresas, 
incentivando a competitividade e a livre concorrência, sem nenhum 
tipo de preferência nem distinção entre os licitantes, e, ao mesmo 
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições. 

- 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° 29/2003 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos 

no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivo fiscal ao contribuinte que 

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

projeto esportivo; 



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

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

Parágrafo único - A dedução nos termos deste artigo somente 
poderá ser Iniciada pelo contribuinte trinta dias após o repasse dos 
recursos ao empreendedor. 

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

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

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

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

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

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



I - 30% (trinta por cento) para o desporto educacional; 
11 - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo 

60% (sessenta por cento) destes para os programas de cunho social 
que beneficiem a população carente; 

111 - 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento; 
IV- 10% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a 

preservação, a manutenção ou a construção de Infra-estrutura 
necessária à prática do esporte nos segmentos definidos nos itens 
anteriores. 

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

Art. 6° - O total de recursos provenientes da arrecadação do ICMS 
postos à disposição pelo Estado para a finalidade prevista no art. 3° 
desta lei não poderá ser superior aos seguintes percentua1s: 

I - O, 15% (zero vírgula quinze por cento), no prime1ro exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

11 - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício 
subseqüente ao da publicação desta lei; 

111 - 0.30% (zero vírgula trinta por cento) , nos exercícios seguintes. 
Art. 7° - O contribuinte inscrito em divida ativa até a data da 

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

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

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

11 - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo 
contribuinte incentivador ao empreendedor esport1vo, autorizado pela 
comissão técnica, por meio de cheque nominal depositado em conta 
bancária de que este seja titular, observadas, ainda, outras condições 
estabelecidas em regulamento. 
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§ 2° - O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá, a 

critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma 
e no prazo previstos. 

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

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

Art. 8° - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3°, bem 
como o dos recursos repassados na forma do inciso 11 do§ 1° do art. 
7°, será de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos 
destinados ao projeto pelo incentivador, que deverá integralizar o 
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em 
regulamento. 

Art. 9° - Somente receberá apoio financeiro com recursos 
provenientes da aplicação desta lei o projeto esportivo previamente 
aprovado por comissão técnica instituída pela Secretaria de Estado de 
Esportes e composta por: 

I - dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes; 
li - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
111 -um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da 

Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
V - seis representantes das entidades associativas de modalidades 

esportivas com sede no Estado, por elas indicados em reunião 
convocada especialmente para este fim pela Secretaria de Estado de 
Esportes; 

VI - um representante da Associação Mineira de Municípios - AMM. 
§ 1 o - Competem à comissão técnica criada neste artigo as 

seguintes atribuições: 
I - analisar, avaliar e decidir sobre os projetos esportivos 

apresentados para os fins previstos nesta lei , exclusivamente quanto 
aos aspectos da regularidade documental, da atividade esportiva e da 
compatibilidade de seus custos; 

11 - emitir pareceres de deferimento ou indeferimento dos projetos 
encaminhados para sua avaliação; 

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

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

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

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

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

VIII - zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos, 
propondo as medidas que assegurem a adequada utilização dos 
recursos incentivados; 

IX- elaborar o seu regimento interno; 
X- resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência. 
§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contiver a intenção 

do incentivador em apoiá-lo financeiramente . 
§ 3° - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de 

recursos a serem concedidos a cada projeto. 
§ 4° - O regimento interno preverá a duração do mandato dos 

representantes de que trata o art. 9°, V. 
§ 5° - É vedado o voto de membro da comissão de que trata esse 

artigo quando o projeto estiver ligado à entidade que representar. 
§ 6° - A Secretaria de Estado de Esportes tornará disponível para os 

interessados a documentação referente aos projetos esportivos 
relacionados com esta lei. 

Art. 1 O - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de 
qualquer esfera federativa, exceto: 

I - escola pública; 
11 - entidade da administração pública indireta que desenvolva 

atividade relacionada com a área esportiva. 
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Parágrafo un1co - O total de recursos destinados aos 

empreendedores a que se referem os incisos I e 11 deste artigo não 
poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento) da parcela da receita 
do ICMS destinada anualmente pelo Estado a projetos esportivos. 

Art. 11 - É vedada a concessão de incentivo fiscal nos termos desta 
lei no caso de projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador, 
qualquer de seus sócios ou instituições a ele coligadas. 

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

Art . 12 - A divulgação das atividades ou obras resultantes dos 
projetos esportivos financiados nos termos desta lei conterá menção 
do apoio institucional desta lei, com inserção de sua marca ou citação 
de sua utilização. 

Art. 13 - O incentivador ou o empreendedor que utilizarem 
indevidamente os benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, ficam 
sujeitos a: 

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

11 - pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos 
em lei. 

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O presente projeto de lei trata da concessão de 

incentivos às empresas que patrocinem entidades desportivas 
legalmente cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes. 

Diante da crise econômica por que passa o País, uma das áreas 
mais atingidas com a falta de recursos é a do esporte amador, o que 
tem criado sérias dificuldades para a manutenção das entidades 
desportivas. 

O patrocínio oferecido pelas empresas privadas não atinge a todos 
os entes que promovem o esporte, restringindo-se aos clubes de 
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prestígio nacional e relegando as pequenas equipes a um plano 
secundário. 

Com o projeto em tela, visamos a estender a possibilidade de 
arrecadação de fundos para as entidades que lidam com o desporto 
estadual , garantindo-lhes parte de seu sustento. A forma encontrada 
para tanto é a troca de certificados de aplicação no esporte por 
benefícios fiscais no que se refere ao ICMS. 

Portanto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação da 
presente proposição, estando certo de que ela representa um grande 
avanço para a disseminação da prática esportiva em nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 30/2003 
Institui o programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o programa de serviços Disque-Denúncia no 

Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - O programa instituído no "caput" deste artigo visa 

a possibilitar aos cidadãos fazer denúncias referentes à violência e ao 
abuso contra crianças, idosos e deficientes, bem como as 
relacionadas com o narcotráfico. 

Art. 2° - O Estado poderá celebrar convênios com os mun1c1p1os, 
visando à instituição de uma política conjunta de apuração das 
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos 
competentes. 

Art. 3° - O Estado deverá adquirir linhas telefônicas 0800 específicas 
para cada tipo de denúncia e deverá promover ampla divulgação dos 
números dos telefones para contato direto da população com os 
órgãos competentes. 

Art. 4° - Fica assegurado o sigilo da identidade do denunciante. 
Art. 5° - O Poder Executivo deverá afixar cartazes do Disque-

Denúncia em todos os órgãos públicos e próximo a todos os telefones 
públicos do Estado, devendo neles constar que será preservado o 
sigilo do denunciante. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
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Justificação: É importante que a população tenha condições de 
participar do processo de fiscalização e que possa fazer denúncias, 
contribuindo para as ações dos policiais e dos órgãos afins. Muitas 
vezes, o cidadão fica impossibilitado de denunciar por desconhecer a 
quem recorrer com segurança. O projeto visa assegurar mecanismos 
ágeis para o recebimento das informações e a garantia do sigilo aos 
denunciantes. Propõe ainda parceria do Estado com os municípios. 
Em face do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 31 /2003 
Dispõe sobre o financiamento e desenvolvimento de programas 

habitacionais sociais, destinados à população de baixa renda do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Habitação Social, destinado a 

famílias de baixa renda do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se família de 

baixa renda a que aufira renda mensal igual ou inferior a três salários 
mínimos vigentes no País. 

Art. 2° - Os recursos existentes no Fundo Estadual de Habitação, de 
que trata a Lei n° 11 .830, de 6 de julho de 1995, deverão ser utilizados 
exclusivamente em programas habitacionais sociais para a população 
de baixa renda do Estado. 

Art. 3° - Para participarem dos financiamentos para execução dos 
programas habitacionais de interesse social , os municípios deverão 
ter política habitacional própria, com projetos aprovados pela 
Secretaria de Desenvolvimento Regiaonal e Política Urbana, med1ante 
convênio firmado entre as partes. 

Art. 4° - Os programas habitacionais poderão ser desenvolvidos por 
associações comunitárias ou cooperativas habitacionais, sobre área 
de propriedade do Estado, do município ou própria. 



Art. 5 - Cabe à Companhia de Habitação de Minas Gerais -
COHAB- MG: 

)OI 

I - o acompanhamento dos projetos referentes aos programas 
habitacionais que forem apresentados pelas associações comunitárias 
ou cooperativas habitacionais, supervisionados pelos Conselhos 
Municipais de Habitação; 

11 - a fiscalização sobre a aplicação dos recursos geridos pelas 
associações comunitárias ou cooperativas habitacionais; 

111 -a medição da obra. 
Art. 6° - Para poder participar dos projetos de construção para 

famílias de baixa renda, serão exigidos dos movimentos, das 
associações comunitárias de construção por mutirão ou das 
cooperativas habitacionais devidamente cadastrados no órgão 
munic1pal competente: 

I - seus atos constitutivos registrados em cartório de títulos e 
documentos; 

11 -declaração expressa de não terem fins lucrativos; 
111 - certidões cíveis e criminais de cada componente membro da 

diretoria; 
IV - declaração de que os sócios beneficiários não possuem outro 

imóvel no Estado de Minas Gerais; 
V - relação dos associados em que conste seu perfil sócio-

econômico. 
Art. 7° - O Fundo Estadual de Habitação financiará programas 

habitacionais de interesse social , compreendendo a construção de 
conjuntos habitacionais e de infra-estrutura, a instalação de 
equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento 
comunitário. 

§ 1° - Entendem-se por programas habitacionais de interesse social : 
I - a construção de habitações urbanas e rurais ; 
11 - a urbanização de lotes e áreas degradadas; 
111 - a urbanização de favelas; 
IV - a intervenção em cortiços e em habitações coletivas de aluguel; 
V - a reforma e recuperação de unidades habitacionais; 
VI - a construção ou reforma de equipamentos comunitários 

vinculados aos projetos habitacionais; 
Vil - a desapropriação para efeito de reforma agrária ou urbana; 
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VIII - a aquisição de materiais de construção; 
IX- o desenvolvimento de programas habitacionais integrados. 
Art. 8° - Cabe às associações comunitárias ou cooperativas 

habitacionais: 
I - contratar assessoria técnica competente para a elaboração de 

projetos e fiscalização da obra; 
li- executar a obra em regime de mutirão; 
111- prestar contas do trabalho realizado e dos recursos empregados. 
Art. 9° - O financiamento para os programas habitacionais será feito 

mediante conven1o a ser celebrado entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e os municípios que 
tenham regulamentado os Conselhos Municipais de Habitação. 

Art. 1 O - Cabe à COHAB, juntamente com os Conselhos Municipais 
de Habitação, a fiscalização sobre a aplicação dos recursos geridos 
pelas associações comunitárias ou pelas cooperativas habitacionais, 
bem como a medição da obra. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias após sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O déficit habitacional em nosso Estado é alarmante, em 

virtude de os Governos anteriores não terem priorizado a construção 
de moradias populares, para atender à imensa população de baixa 
renda. Este projeto visa possibilitar que os menos favorecidos tenham 
condições de adquirir sua moradia própria, a preços acessíveis, por 
meio de políticas habitacionais municipais supervisionadas por 
Conselhos Municipais de Habitação, bem como possibilitar a fixação 
do homem no campo por meio de medidas simples que lhe permitam 
o acesso a construções comunitárias e de interesse social nos 
pequenos vilarejos, como armazéns comunitários, farmácias e outras 
que atendam à comunidade rural. A viabilização de um programa 
habitacional que envolva toda a sociedade, reunida em conselhos 
deliberativos, permitirá o exercício pleno da democracia, por meio do 
controle social das políticas públicas. Esperamos contar com o apoio 
dos nobres pares desta Assembléia, para a aprovação desta iniciativa, 



que, com certeza, terá grande alcance social em nosso Estado. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Trabalho e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 32/2003 
Dá nova redação ao art. 1° da Lei no 11.871 , de 21 de agosto de 

1995, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede 
pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei n° 11.871 , de 21 de agosto de 1995, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado manterá programa de alimentação escolar 

destinado aos alunos de creches e de classes da educação pré-
escolar, dos ensinos fundamental e médio, da educação especial e de 
programas de educação de jovens e adultos matnculados em 
estabelecimento de ensino da rede pública estadual." . 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art. 

196, parágrafo único, prevê que "a gratuidade do ensino a cargo do 
Estado inclui a de todo o material escolar e da alimentação do 
educando, quando na escola". 

Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas 
diz respeito à ausência de recursos destinados à merenda escolar 
para alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens 
e adultos, excluídos dos programas da União, conforme dispõe a Lei 
Federal n° 3.913, de 1994. 

Considerando-se a importância das ações governamentais que 
visam à segurança alimentar, em especial de crianças e adolescentes, 
cabe ao Estado suprir essa lacuna e garantir a alocação de recursos 
para subsidiar a merenda aos alunos da sua rede de ensino, 
incluindo-se os do ensino médio e os dos programas de educação de 
jovens e adultos, cumprindo-se, dessa forma, o dispositivo 
constitucional . 

Na publicação da Secretaria da Educação de Minas Gerais "Coleção 



Lições de Minas", volume IV, sobre merenda escolar, há o 
reconhecimento de que "o rendimento escolar, o sucesso no processo 
de ensino e de aprendizagem, a almejada formação de cidadãos 
conscientes e atuantes na comunidade em que vivem ( ... ) dependem, 
para sua consecução, de uma série de fatores econômicos, sociais e 
até culturais. É certo que um dos requisitos significativos é o padrão 
alimentar e as condições nutricionais e de saúde". 

Tendo o Governo do Estado a clareza sobre a importância da 
merenda escolar para o desempenho escolar dos alunos, em especial 
para os de baixa renda, para os quais a merenda escolar muitas 
vezes constitui a principal refeição, cumpre-nos estender o direito a 
todas as cnanças, a todos os adolescentes e adultos regularmente 
matriculados na rede estadual de ensino. 

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

PROJETO DE LEI N° 33/2003 
Autonza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça das 

poltronas dos ônibus intermunicipais. 
A Assembléia Legtslativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É permitida a veiculação de publicidade no encosto de 

cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais. 
Parágrafo único - Exclui-se do disposto no "caput" deste artigo a 

propaganda de produtos nocivos à saúde. 
Art. 2° - A receita líquida advinda da publicidade referida no art. 1° 

desta lei será repartida igualmente entre a empresa permissionária do 
serviço de transporte coletivo intermunicipal e o DER-MG, que a 
utilizará para realizar campanha de conscientização sobre segurança 
no trânsito. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as dispostções em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: É tnquestionável o poder da propaganda em nossa 

sociedade de consumo. Desse modo, todo espaço disponível poderá 
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ser usado para influenciar pessoas no seu cotidiano, tornando-se 
mais conscientes e com capacidade para melhor exercer a sua 
cidadania, adquirindo produtos benéficos para a sua saúde, 
condizentes com seu poder aquisitivo. 

Além do mais, a veiculação de propaganda poderá incentivar o 
turismo nas cidades com patrimônio histórico e cultural , divulgando o 
acervo patrimonial de nosso Estado. 

Assim, solicitamos aos nobres pares apoio 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 No 34/2003 
Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo 

Ministério Público Estadual e por outros órgãos a respeito das 
conclusões das comissões parlamentares de inquérito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais encaminhará relatório final contendo as conclusões de 
comissão parlamentar de inquérito ao Procurador- Geral de Justiça 
ou, ainda, às autoridades administrativas ou judiciais com poder de 
decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência. 

Art. 2° - A autoridade a quem for encaminhado relatório final com as 
conclusões de comissão parlamentar de inquérito informará ao 
remetente, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a 
justificativa da omissão. 

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou 
procedimento administrativo ou judicial instaurados em decorrência de 
conclusões de comissão parlamentar de inquérito comunicará, 
semestralmente, a fase em que se encontra, até o final do andamento. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei 

Federal no 10.001, de 4/9/2000. Há que se afirmar, ainda, que a 
matéria está entre as do art. 24, inciso XI , da Constituição Federal , 
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inserindo-se na competência concorrente da União e dos Estados. 

O projeto contém medidas que visam a fortalecer os trabalhos das 
comissões parlamentares de inquérito, que, por muitas vezes, ficam 
sem andamento após sua conclusão, o que joga por terra todo o longo 
e exaustivo procedimento investigativo das Casas Legislativas. 

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da 
impunidade no País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 35/2003 
Dá nova redação ao "caput'' e ao § 1 o do art. 1 o da Lei n° 13.514, de 

7 de abril de 2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações 
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O "caput" e o§ 1° do art. 1° da Lei n° 13.514, de 7 de abril 

de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O poder público fornecerá a qualquer pessoa certidão ou 

informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou 
geral, para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações, no 
prazo de até quinze dias contados da data do registro do pedido no 
órgão expedidor. 

§ 1 o - A certidão ou informação a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá consistir em cópia de qualquer documento ou registro sob a 
guarda do poder público e incluirá o nome completo da pessoa física a 
que se referir, sem abreviaturas, seu número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e sua 
filiação.". 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Dispõe a Constituição da República, em seu art. 5°, 

XXXIV, "b", que é a todos assegurada, independentemente do 
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal. Trata-se de um direito fundamental do cidadão, todavia 
temos verificado, com certa freqüência, que as repartições públicas, 
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ao expedirem certidões, deixam de nelas incluir dados 
imprescindíveis, que são justamente os constantes nesta proposta, 
sem os quais o cidadão poderá tornar-se vítima de uma situação 
gravíssima, que poderá causar danos irreparáveis ou de difícil 
reparação. 

Com efeito, é grande o número de homônimos no País, bastando 
uma simples leitura em nossos catálogos telefônicos para se verificar 
essa afirmação. A título de ilustração: se um cidadão de nome comum 
necessita de uma certidão negativa para se inscrever em um concurso 
público, poderá ter sérios problemas caso essa certidão contenha 
informações desabonadoras referentes a um possível homônimo, pois 
não há especificação de nome completo, CPF nem filiação. Desse 
modo, pretende-se, com este projeto de lei, evitar que situações desse 
tipo venham a ocorrer, causando sérios danos aos cidadãos em nosso 
Estado. Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 36/2003 
Institui as diretrizes estaduais de educação para saúde no âmbito da 

rede estadual de ensino e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A educação para a saúde, como um dos pilares da 

concepção de promoção da saúde, tem o objetivo de formar cidadãos 
conscientes de seu papel na mudança do atual quadro da saúde no 
Estado e habilitá-los para atuar no processo de melhoria de suas 
condições de vida. 

Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino promoverão a educação 
para a saúde orientados basicamente pelas seguintes ações: 

I - busca de alternativas curriculares e metodológicas integradas nos 
programas educacionais em desenvolvimento, a serem definidas em 
conformidade com as diretrizes gerais de organização do ensino nas 
escolas estaduais, com as orientações da Secretaria de Estado da 
Educação e das superintendências regionais de ensino e com a 
proposta pedagógica aprovada pelos colegiados escolares em cada 
estabelecimento de ensino; 
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11 -aproveitamento dos recursos e tecnologias disponíveis, como 

vídeos e programas audiovisuais veiculados pelos Ministérios da 
Educação e da Saúde e outros; 

111 - apoio às iniciativas de caracteres local e regional e à 
participação da comunidade interessada; 

IV - realização de parcerias entre o Estado, municípios, órgãos 
governamentais, organizações da sociedade civil e outros 
interessados; 

V - avaliação permanente das ações desenvolvidas, visando ao seu 
adequado planejamento e, conforme o caso, à sua reorientação. 

Art. 3° - Os programas, as atividades e outras propostas 
desenvolvidos conforme as estratégias adotadas em cada 
estabelecimento de ensino visarão, precipuamente, à garantia de 
educação sanitária básica ao educando, compreendendo os seguintes 
conteúdos mínimos: 

I -noções de higienes corporal e ambiental; 
11 - educação alimentar e prevenção de doenças decorrentes de 

maus hábitos alimentares; 
111 - noções de saneamento básico e de preservação do meio 

ambiente; 
IV - orientações sobre: 
a) sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepção; 
b) prevenção, sintomatologia e diagnóstico da AIDS e de outras 

doenças sexualmente transmissíveis; 
VI - esclarecimentos acerca dos problemas advindos do uso de 

drogas e bebidas alcoólicas e da prática do tabagismo; 
VIl- informações sobre doenças imunopreveníveis e vacinas. 
Art. 4° - A execução das ações relativas à educação para a saúde 

será desenvolvida por meio da celebração de convênios ou 
instrumentos congêneres entre a Secretaria de Estado da Educação e 
a Secretaria de Estado da Saúde, com vistas à capacitação dos 
profissionais do Quadro de Pessoal do Magistério para a respectiva 
função. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
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Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei , que a 
educação e a saúde são determinadas na sociedade pelas condições 
de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a produção da 
vida material. 

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a 
falta de saúde está ligada às carências crônicas da educação, que 
condenam principalmente a população mais pobre aos males da 
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças já 
controladas. 

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova 
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação 
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o 
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário 
respeito ao próximo. 

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo 
Leonardo Boff, "cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das 
relações com a realidade circundante, relações essas que passam 
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira 
como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um 
determinado espaço ecológico" ("in" "Saber Cuidar: a Ética do 
Humano". Editora Vozes, 1999.). 

- 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° 37/2003 
Dispõe sobre a informação ao consumidor de alteração no peso, no 

número de unidades ou no volume de produto exposto à venda no 
comércio varejista. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A alteração efetuada no peso, no número de unidades ou no 

volume contido em embalagem de produto comercializado no varejo 
será divulgada pelo fornecedor, no local de venda da mercadoria. 

§ 1 o - A divulgação das alterações se fará por meio da instalação, 
junto à mercadoria, de cartaz contendo informações relativas ao preço 
e à quantidade de produto comercializado na embalagem anterior e na 
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nova embalagem. 
§ 2° - O cartaz de que trata o § 1 o será escrito em letras de tamanho 

igual ou superior a 2cm (dois centímetros) e permanecerá no local 
pelo prazo mínimo de cento e vinte dias contados da data em que o 
produto for colocado à venda no consumidor. 

Art. 2° - O fabricante, o importador ou o fornecedor de produto cuja 
embalagem for alterada nos termos do art. 1° desta lei comunicarão o 
fato ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON-MG 
- no prazo mínimo de sessenta dias antes de sua introdução no 
mercado. 

Art. 3° - A inobservãncia das normas cont1das nesta lei sujeitará o 
infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Este projeto de lei objetiva coibir a prática desleal 

perpetrada por algumas indústrias no decorrer dos anos: a redução da 
quantidade, do peso ou do volume em embalagens tradicionalmente 
ofertadas no mercado de consumo, inclusive medicamentos, sem a 
conseqüente redução do preço e publicidade clara, ostensiva, 
adequada e suficiente para alertar os consumidores sobre tais 
alterações. 

Objetiva também proporcionar clareza ao consumidor, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°, 111 e IV, e 
estabelecer, como direitos básicos do consumidor, a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, e a proteção contra publicidade enganosa e 
métodos comerciais desleais e abusivos. 

A obrigatoriedade da divulgação antecipada de alterações dessa 
natureza, bem como a colocação de cartaz junto à mercadoria, para 
divulgar as alterações, encontram amparo na Lei n° 8.078, de 11 /9/90, 
pois atendem aos princípios norteadores das relações de consumo de 
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que trata esta proposição, restabelecendo, desse modo, a boa-fé e 
a transparência que devem estar presentes em todas as transações 
comerciais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno 

PROJETO DE LEI No 38/2003 
Assegura aos professores da rede pública estadual a gratuidade 

para o ingresso em espetáculos culturais do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurada aos professores da rede pública estadual a 

gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais promovidos ou 
patrocinados pelo poder público estadual. 

Parágrafo único - Serão beneficiados por esta lei os professores que 
se acharem no exercício da docência em estabelecimentos públicos 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1 o desta lei , o 
profissional da educação deverá provar a condição referida no artigo 
anterior, por meio de carteira fornecida pela Superintendência 
Regional de Ensino a que estiver vinculado. 

Art. 3° - O Poder Executivo estabelecerá parceria com redes de 
espetáculos culturais, no intuito de viabilizar o expediente do "caput" 
do art. 1° desta lei , e promoverá os meios cabíveis de compensação 
para as instituições que oferecerem modalidades de espetáculos. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade possibilitar 

ao profissional da educação diversificar seus conhecimentos de forma 
assistemática, tornando-o mais versátil , por consequencia, 
preparando-o melhor para enfrentar os desafios de uma sala de aula. 
O acesso a novas informações tornou-se uma exigência do mundo 
moderno. Não podemos continuar com professores repassando 
fórmulas prontas para os estudantes; precisamos preparar os 
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estudantes, desenvolvendo sua visão crítica. Sem dúvida, os 
espetáculos culturais são verdadeiros celeiros de informação. A 
cultura é uma ferramenta indispensável a um ensino mais criativo. 

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos 
professores ainda não tenham condições para adquirir um bom livro, 
freqüentar espetáculos culturais, ter acesso a informações de alto 
nível, de forma a assimilar novos valores e poder repassá-los aos 
estudantes. 

O projeto, portanto, visa a corrigir distorções do processo de ensino 
e aprendizagem. Como o estudante estará estimulado a freqüentar 
espetáculos culturais, se os professores não lhes repassaram a 
importância dessa prática? 

Não há como negar que o Estado tem o dever de propiciar ao seu 
corpo docente condições para exercer as suas funções. Ser professor 
está acima de saber manusear um livro didático. O exercício pleno do 
magistério está diretamente ligado à capacidade do professor para 
interpretar o texto que vier a ser apresentado, associando-o às 
práticas sociais. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 
pares à aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 1 02, do Regimento lnrterno. 

PROJETO DE LEI N° 39/2003 
Determina a inclusão da disciplina "Formação de Condutores de 

Veículos" nos currículos do ensino médio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual 

de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos à 
cidadania e ao papel do cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos 
nas várias disciplinas curriculares. 

§ 1° - Os conteúdos de que trata o "caput" incluirão conhecimentos 
sobre a legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito 
Brasileiro, e sobre a formação e o desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos seguros no trânsito. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração do 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -, elaborará, para 
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orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo 
de formação de condutores de veículos, bem como providenciará a 
divulgação de textos e a distribuição do material didático 
correspondente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Nos dias 15 e 16/5/99, o Instituto Lumen, da PUC-MG, 

realizou em Belo Horizonte pesquisa de opinião pública. Os dados 
obtidos apontam a violência como um dos piores problemas vividos 
atualmente pela população, superando até as dificuldades 
relacionadas com a educação e a saúde. Na opinião dos 
entrevistados, que consideram o desemprego a maior causa da 
violência, a criação de empregos representaria a solução mais 
adequada para o problema, que não corre só em Belo Horizonte. 

Outro fato preocupante é o número excessivo de acidentes de 
trânsito que vêm ocorrendo ultimamente, muitas vezes com vítimas 
fatais. Dados apresentados pelo DETRAN-MG dão conta de que o 
Código de Trânsito Brasileiro, com suas pesadas multas e as diversas 
campanhas de divulgação de suas normas, não tem sido suficiente 
para conter os motoristas, evidentemente despreparados para o 
exercício da direção de veículos. 

Considerando como grandes problemas o desemprego e a violência 
no trânsito , apresento, para análise dos nobres colegas, o presente 
projeto de lei. A inclusão da disciplina "Formação de Condutores de 
Veículos" nos currículos do ensino médio seria duplamente útil. 
Primeiramente, constituiria medida preventiva contra acidentes de 
trânsito , familiarizando os jovens com as regras básicas de condução 
de veículos e educando-os quanto ao comportamento adequado a ser 
adotado no trânsito, em uma fase da vida em que costumam assumir 
afoitamente o volante. Em segundo lugar, prepararia os mesmos 
jovens para a obtenção de sua habilitação como motorista, dando-lhes 
mais condições para sua inserção no mercado de trabalho. 

A lei pretendida representaria manifestação da competência 
legislativa estadual em caráter suplementar às normas estabelecidas 
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pela União, no que se refere a "estabelecimento e implantação de 
educação para a segurança do trânsito", conforme dispõe a Carta 
Magna em seu art. 23, XII. Prova desse elevado propósito é a 
formatação de convênio que o Ministério da Justiça, por meio do 
DENATRAN, tem celebrado com os Estados da Federação, 
objetivando a implantação e a operacionalização do Projeto Educação 
-Segurança no Trânsito, instituído pelo DENATRAN, em consonância 
com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no âmbito 
das escolas de ensino médio, integrantes da rede pública estadual, 
visando ao aprimoramento da formação de condutores na faixa etária 
de 16 a 25 anos, na forma do acordo de cooperação técnica. 

Por essas razões, submeto a meus nobres pares este projeto de lei, 
contando com seu apoio para que ele seja aprovado. 

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

PROJETO DE LEI N° 40/2003 
Dispõe sobre o Programa Bolsas Universitárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Programa Bolsas Universitárias tem por objetivo oferecer 

bolsas de estudos a alunos universitários comprovadamente sem 
condições de custear seus estudos. 

Art. 2° - Para se inscrever no Programa, o estudante deverá: 
I - apresentar documentação que possibilite cálculo de classificação; 
11 - estar matriculado em instituição de ensino superior de natureza 

privada, no Estado de Minas Gerais, devidamente autorizada pelo 
Ministério da Educação. 

Art . 3° - Na ocorrência de falsa declaração ou de fraude visando à 
obtenção ou concessão de bolsa de estudo, o agente do ilícito 
praticado estará sujeito às sanções penais e demais cominações 
legais cabíveis, sem prejuízo das penalidades previstas em estatutos 
ou normas contratuais privadas, além de, já sendo beneficiário, a 
exclusão sumária do Programa. 

Art . 4° - O Programa concederá bolsas de estudos, no valor 
correspondente a até 80% (oitenta por cento) da mensalidade. 

Parágrafo único - O Programa Bolsas Universitárias não se 
responsabilizará por débitos anteriores à concessão do benefício. 
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Art. 5° - A instituição ou órgão gestor a ser criado ou designado 

por decreto do Poder Executivo poderá firmar convênio ou parcerias 
com o Governo do Estado de Minas Gerais e instituições de ensino 
superior, cabendo-lhe a responsabilidade pelo resultado unificado de 
toda cadeia de agregação de valores relativos à execução e 
implementação do Programa. 

Art. 6° - O aluno beneficiário da Bolsa Universitária prestará serviços 
durante o curso, em locais, entidades e instituições definidas pelo 
órgão ou instituição gestora, com carga horária compatível com seus 
afazeres escolares e de trabalho, de acordo com a natureza da área 
de sua formação, ou em projetos de pesquisas, devidamente 
cadastrados junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia e que tenham 
um professor pesquisador como orientador-coordenador, obrigando-
se, ainda, mediante assinatura de Termo de Compromisso, a: 

I - freqüentar assiduamente as aulas; 
11 - não ter reprovação em qualquer disciplina, durante o período em 

que estiver na condição de bolsista; 
111 - não efetuar trancamento de matrícula. 
Art. 7° - O benefício da Bolsa Universitária será automaticamente 

cancelado: 
I - se houver reprovação em qualquer disciplina, por média ou por 

falta; 
11 - por comprovação de falsidade na prestação das informações 

necessárias à inscrição no Programa; 
111 -por morte do beneficiário. 
Art. ao - Os recursos financeiros para a implementação e 

operacionalização do Programa serão oriundos da Loteria Mineira, por 
meio da transferência de recursos que serão depositados no Fundo 
Estadual de Bolsas Universitárias, correspondentes a 5% (cindo por 
cento) de sua receita anual , repassados mensalmente, em forma de 
duodécimos e a ampliação do número de bolsas dar-se-á, também, 
por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, especialmente 
empresas e entidades não-governamentais, além de outras fontes e 
convênios a serem obtidos pela instituição ou órgão gestor. 

Art. go - Fica criado o Fundo Estadual de Bolsas Universitárias, com 
recursos financeiros provenientes na forma do art. ao desta lei, que 
será administrado pelo órgão ou instituição gestora, que fará a gestão 
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financeira e operacional do programa. 
Art. 1 oo - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 

(trinta) dias. 
Art. 11 o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Leonídio Bouças 
Justificação: O sistema educacional em nosso País vem sofrendo 

enormes problemas que atingem diretamente o cidadão beneficiário. 
No que diz respeito ao ensino superior, há décadas convivemos com a 
reconhecida inversão social que ocorre no ensino de terceiro grau. 

É cada vez mais evidente a diferença, quanto ao nível e conteúdo 
programático da educação básica existente, entre as instituições de 
ensino público e particular, o que torna desigual a disputa para uma 
vaga nas universidades públicas. 

A situação da educação no Estado de Minas Gerais, não é diferente, 
sendo necessária uma urgente revisão do modelo atual. Hoje, um dos 
principais problemas que assolam a nossa juventude diz respeito ao 
ingresso no curso universitário. Muitas vezes, um grande número de 
jovens deixa de concluir - ou mesmo ingressar - na universidade 
devido aos altos custos do ensino particular. Cada vez mais, as vagas 
do ensino superior gratuito ficam nas mãos daqueles alunos que, com 
melhores condições financeiras, podem arcar com a educação 
particular de 1 o e 2° graus, enquanto aqueles que não têm essa 
mesma condição freqüentam escolas públicas e não conseguem a 
aprovação em universidades públicas. Além disso, o trabalho durante 
o período pré-universitário daqueles que não detêm boa condição 
financeira constitui verdadeiro divisor sócio-educacional. 

É de notório conhecimento que as alterações contextuais que 
possam modificar todo o sistema de ensino somente ocorrem a longo 
prazo. Contudo, há medidas a serem implantadas a curto prazo que 
se mostram extremamente viáveis, para dirimir essa verdadeira 
injustiça social da educação superior no Estado. 

Assim, com base na Constituição Federal, que determina como 
dever do Estado a promoção da educação de todos os cidadãos, bem 
como assegura a estes esse direito e, ainda, com fundamento na 
Constituição do Estado de Minas Gerais, sobretudo em atenção aos 
princípios básicos dispostos no art. 2°, em especial no inciso VIl , 
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apresentamos este projeto de lei, que institui o Programa Bolsa 
Universitária, com o objetivo de custear aqueles que, 
comprovadamente, não detêm condições financeiras para arcar com 
as despesas relativas ao ensino superior privado, visando, assim, 
diminuir as desigualdades educacionais em nosso Estado. De acordo 
com o projeto de lei em pauta, as despesas com esse subsídio serão 
custeadas com pequena parcela da receita da Loteria Estadual. 

Assim, esperamos dos demais colegas Deputados o apoio ao 
projeto de lei em questão que, com certeza, será implementado com 
sucesso em nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI No 41 /2003 
Institui o dia 25 de março como Dia Estadual do Nascituro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual do Nascituro, a ser celebrado, 

anualmente, no dia 25 de março, em todo o Estado de Minas Gerais. 
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 fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de instituir, no 

calendário estadual, o Dia Estadual do Nascituro, atendendo pedido 
de Sua Santidade o Papa João Paulo 11, contida na Encíclica 
'·Evangelium Vitae", de 25 de março de 1995, em que exaltou a defesa 
da vida: "A todos os membros da Igreja, povo da vida e pela vida, 
dirijo o mais premente convite para que, juntos, possamos dar novos 
sinais de esperança a este mundo, esforçando-nos por que cresçam a 
justiça e a solidariedade e se afirme uma nova cultura da vida 
humana, para a edificação de uma autêntica civilização da verdade e 
do amor''. 

Muito mais do que atender esse pedido do Santo Padre. nossa 
preocupação maior é alertar a sociedade mineira para a importância 
de se defender, de todas as maneiras, a vida do nascituro. 

Como "nascituro" entende-se o ser humano já concebido e ainda 
não nascido. A vida do nascituro é protegida pelo Código Civil 



Brasileiro. 
É preciso uma reflexão profunda sobre a proteção desse ser 

indefeso, que merece nosso respeito e cuidado. Por isso buscamos 
esta oportunidade de oficialmente comemorar o dia do nascituro, para 
que todos possamos refletir sobre a importância da valorização da 
vida humana, que merece cuidado e deve ser celebrada. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos 
Humanos para parecer, nos termos do art. 190 c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 42/2003 
Institui o d1a 4 de outubro como Dia Estadual em Defesa da Vida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual em Defesa da Vida, a ser 

celebrado, anualmente, no dia 4 de outubro, em todo o Estado de 
Minas Gerais. 

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 fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: O presente projeto de lei tem a intenção de instituir no 

calendário estadual o Dia Estadual em Defesa da Vida, reforçando 
iniciativa municipal já consagrada pela Lei Municipal n° 7.885, de 
24/11 /99. 

Pretende-se despertar e alertar a sociedade para a importância de 
questões fundamentais para o ser humano, tais como a segurança, a 
saúde, a educação, a alimentação, a cultura e tantos outros aspectos 
que garantem uma vida realmente digna a todo indivíduo. 

É a criação de uma oportunidade em caráter oficial para que todo o 
Estado de Minas Gerais reflita sobre a importância da valorização da 
vida humana, que merece cuidado e deve ser celebrada. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos 
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 43/2003 
Dispõe sobre o ensino religioso confessional nas Escolas da Rede 

Pública Estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O Ensino Religioso é parte integrante da formação básica 

do cidadão, constituindo disciplina obrigatória e de matrícula 
facultativa, nas escolas públicas da rede de ensino fundamental do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 1 o - A disciplina de que trata o "caput'' deste artigo estará 
disponível na forma confessional, desde que a denominação religiosa 
esteja representada no Conselho de Ensino Religioso do Estado de 
Minas Gerais- CONER-MG. 

§ 2° - No ato da matrícula, os pais ou responsáveis pelos alunos 
expressarão o desejo de que seus filhos ou tutelados freqüentem as 
aulas de Ensino Religioso. 

Art. 2° - O Poder Público Estadual tomará as medidas necessárias à 
capacitação profissional docente, observados os parâmetros 
estabelecidos na legislação vigente. 

Art. 3° - Para o estabelecimento do conteúdo programático do ensino 
religioso será ouvido o CONER-MG. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 5° - Os recursos necessários para a execução desta lei correrão 
por conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: A Constituição Federal estabelece em seu art. 21 O, § 

1°, que o ensino religioso constitui disciplina nos horários normais de 
aula. Essa determinação é reiterada em legislação federal. 

Apesar de tais preserições afirmarem que a matrícula na disciplina é 
de caráter facultativo, isto não exime o Poder Público de tomar as 
medidas necessárias que garantam aos alunos interessados a 
possibilidade de cursar a matéria de ensino religioso, posto ser direito 
do aluno, de um lado, e dever do Estado, do outro. 

Entendemos que o ensino religioso, desprovido de caráter 
privilegiador, é de fundamental importância para a formação do 
cidadão. 

Em todo o país há grandes esforços no sentido de renovação do 
conceito de ensino religioso, de sua prática pedagógica, da definição 
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de seus conteúdos, da sua natureza e da metodologia adequada 
ao universo escolar. 

Expostas as razões que nos orientam para a apresentação deste 
substitutivo, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares 
para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 44/2003 
Dispõe sobre a realização de cirurgia plástica pelos hospitais da 

rede pública estadual e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual 

informarão as mulheres vítimas de violência física que atenderem da 
possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora e das 
providências necessárias para sua realização, nos casos de lesões ou 
seqüelas da agressão comprovada. 

§ 1 o - Para a realização da cirurgia plástica reparadora de que trata o 
"caput" deste artigo, a mulher interessada deverá apresentar à 
unidade hospitalar responsável pela realização da cirurgia o Boletim 
de Ocorrência da agressão sofrida. 

§ 2° - O profissional de medicina que indicar a necessidade de 
realização da cirurgia deverá fazê-lo em diagnóstico formal e 
expresso, encaminhando-o ao responsável pela unidade de saúde 
respectiva para autorização. 

§ 3° - Após o diagnóstico formal de que trata o artigo anterior, a 
mulher vítima de violência terá a sua disposição psicólogo e assistente 
social , que a acompanharão nos períodos pré e pós-operatório. 

Art. 2° - Para a realização do disposto nesta lei o Estado adotará, 
entre outras, as seguintes ações: 

I - instalação de modelo assistencial que inclua equipes de 
especialistas em cirurgias plásticas; 

11 - realização periódica de campanha de orientação e publicidade 
institucional, com produção de material didático a ser distribuído para 
a população; 

111 - distribuição gratuita de produtos farmacêuticos durante os 
períodos pós e pré-operatórios; 
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IV - encaminhamento para clínica especializada dos casos que 

necessitem de diagnóstico complementar ou tratamento especial; 
V- controle estatístico dos casos de atendimento. 
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 

conta de dotação orçamentária própria. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 

(cento e vinte ) dias de sua publicação. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições contrárias. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: O projeto que ora apresentamos para a apreciação 

desta Casa Legislativa busca oferecer às mulheres vítimas de 
agressão física a possibilidade de cirurgia plástica reparadora, 
oferecida pela rede pública estadual de saúde. 

Na maioria dos casos de agressão a mulheres, as vítimas são 
pessoas cuja condição socioeconômica não suportaria o custo de uma 
cirurgia plástica reparadora. Essas vítimas carregam por toda a vida o 
trauma da agressão, tanto no aspecto moral, psíquico, quanto em seu 
físico. Essas seqüelas, além de psicológicas, são também físicas e 
compreendem queimaduras, cortes profundos e outros que muitas 
vezes dificultam ou impossibilitam a convivência social. Há casos em 
que até mesmo a possibilidade de trabalho fica prejudicada. 

Consideramos justo e necessário que o Poder Público Estadual 
ofereça tratamento médico adequado, por meio de cirurgia plástica 
reparadora e de acompanhamento psicológico necessário. 

A intenção é devolver dignidade à mulher vítima de violência física , 
dando-lhe conforto psíquico e suporte emocional para prosseguir sua 
vida em frente. 

Sendo assim , esperamos o apoio de nossos nobres pares! 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 45/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção do método "mãe-

canguru" nas maternidades e nos estabelecimentos hospitalares 
congêneres da rede pública estadual para recém-nascidos prematuros 



e de baixo peso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as maternidades e os estabelecimentos hospitalares 

congêneres da rede pública estadual obrigados a adotar o método 
"mãe-canguru" às mães de recém-nascidos prematuros e de baixo 
peso nascidos. 

§ 1 o - Considera-se recém-nascido prematuro a criança nascida até 
a trigésima sétima semana de gestação. 

§ 2° - Considera-se recém-nascido de baixo peso a criança nascida 
com peso inferior a 2.500g (dois mil e quinhentos gramas). 

Art. 2° - Para fins de credenciamento de maternidades da rede 
privada junto ao Sistema Único de Saúde- SUS -, fica o poder público 
estadual obrigado a observar o cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 3° - A inobservância ao disposto nesta lei acarretará à 
maternidade ou ao estabelecimento hospitalar infrator as seguintes 
penalidades: 

I - advertência , na primeira infração constatada; 
11 - sindicância para apurar responsabilidades e eventuais punições. 

na reincidência. 
Art. 4° - O Estado fica autorizado a firmar convênio com entidades 

públicas e particulares a fim de dar cumprimento ao estabelecido por 
esta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

Art. 7° - Esta lei entrará em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições contrárias. 
Sala das Reuniões, 1° de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: O método "mãe-canguru" foi inventado por um médico 

colombiano. Consiste em o pequeno recém-nascido ficar colado ao 
corpo da própria mãe. Foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como 
uma forma eficiente de dar assistência a recém-nascido de baixo peso 
ou prematuro. 

Este método é de fácil aplicação e de baixo custo operacional já 
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utilizado com sucesso em outros Estados como no caso do 
Hospital das Clínicas de São Paulo. A adoção do método traz muitos 
benefícios à saúde física e mental do recém-nascido, favorecendo 
também o contato íntimo mais longo com a própria mãe. A adoção do 
método também representa diminuição do custo hospitalar da criança, 
considerando que: há diminuição do período de internação do recém-
nascido, pois ele ganha peso mais rapidamente; o nsco de infecção 
hospitalar é menor, devido à colonização do recém-nascido com os 
germes da própria mãe, o que representará ao Estado menos gastos 
com antibióticos; estabelecimento de um vínculo afetivo-emocional 
entre a mãe e o recém-nascido, gerando um aumento da auto-
confiança materna, com conseqüente intensificação da lactação e 
incentivo ao aleitamento materno, fazendo com que o hospital gaste 
menos com fórmulas; melhor desenvolvimento neuropsicomotor do 
recém-nascido; diminuição da morbidade e da mortalidade dos recém-
nascidos de baixo peso e prematuros. 

Diante da simplicidade de implementação do método, aliada ao 
baixo custo operacional e aos benefícios que traz ao recém-nascido, 
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora 
apresentado. 

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

PROJETO DE LEI N° 46/2003 
Dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares 

pré-pagos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As operadoras de telefonia celular, que operam no Estado 

de Minas Gerais, manterão cadastro atualizado de todos os usuários 
de aparelhos do sistema pré-pago. 

§ 1 o - No cadastro de pessoa física constará o número do docu-
mento de identidade e o número de registro no Ministério da Fazenda. 

§ 2° - No cadastro de pessoa jurídica constará o número de registro 
no Ministério da Fazenda. 

Art. 2° - O adquirente de telefone celular pré-pago comprovará sua 
residência, apresentando xérox de sua Carteira de Identidade e de 
uma conta de luz, água ou telefone fixo, ou ainda, de correspondência 
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bancária, referentes ao mês imediatamente anterior ao da 
aquisição do aparelho celular. 

Art. 3° - As operadoras de telefonia celular solicitarão aos usuários 
de aparelho do sistema pré-pago atualmente existentes o 
fornecimento dos dados necessários ao atendimento do disposto 
nesta lei , no prazo de noventa dias, prorrogável por igual período uma 
única vez. 

Art. 4° - Os dados constantes no cadastro deverão ser 
imediatamente disponibilizados para atender a solicitação da 
autoridade judicial. 

Art. 5° - Os usuários de serviço de telecomunicações na modalidade 
pré-pago deverão: 

I - atender à convocação a que se refere o art. 3° desta lei; 
11 - comunicar imediatamente ao prestador de serviço ou seus 

credenciados: 
a) o roubo, o furto, a perda ou o extravio de aparelhos; 
b) a transferência de titularidade do aparelho; 
c) qualquer alteração das informações cadastrais. 
§ 1 o - Na ocorrência do disposto na alínea "a" do inciso 11 deste 

artigo a comunicação será feira em setenta e duas horas. 
§ 2° - A listagem das ocorrências de roubos e furtos de aparelhos de 

telefone celular será disponibilizada pelas empresas a interessados, 
mediante solicitação formal. 

Art. 6° - Os prestadores de serviço de telecomunicações na 
modalidade pré-paga que descumprirem o disposto nesta lei ficam 
sujeitos à multa de até 5.000 (cinco mil) UPFMGs. 

Art. 7° - Os usuários que descumprirem o disposto nesta lei ficam 
sujeitos a: 

I - multa de até 100 (cem) UPFMGs; 
11- bloqueio do sinal , nas hipóteses dos incisos I e 11 , "a" e "b". 
Art. 8° - As multas previstas nesta lei serão aplicadas pela Secretaria 

de Estado da Fazenda. 
Art. go - Os recursos financeiros resultantes do recolhimento das 

multas estabelecidas nesta lei serão destinados à aquisição de 
equipamentos de segurança pública. 

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



Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: Ao disciplinar a organização dos serviços de 

telecomunicações, a Lei Federal no 9.472, de 16 de julho de 1997, 
estabelece, entre seus princípios fundamentais, o dever do poder 
público de garantir o acesso em condições adequadas a toda a 
população, bem como o dever do usuário de utilizar adequadamente 
os serviços, os equipamentos e as redes de telecomunicações. Assim, 
a disseminação do uso de telefones celulares pré-pagos, em virtude 
das características próprias desse sistema, como instrumento para a 
prática de delitos, não pode ser admitida pelo poder público. 

Nessa perspectiva, cabe ao Estado, no exercício de seu poder de 
polícia, mais especificamente no campo da segurança pública, adotar 
regras que assegurem seja atendida a função social da propriedade, 
aliás, princ1p1o constitucional que igualmente caracteriza a 
organização do serviço de telecomunicações. Trata-se, pois, de criar 
mecanismos capazes de coibir o uso inadequado de telefones 
celulares pré-pagos, sem desfigurar essa importante modalidade de 
serviço, tampouco onerar, indevidamente, seus milhares de usuários. 

O cadastramento dos usuários desses equipamentos pelos próprios 
prestadores de serviço e seus credenciados, na forma ora proposta, 
cumpre os objetivos supramencionados, exigindo lei em sentido 
formal , por força do disposto no art. 5°, 11 , da Carta Magna. 

Nossa iniciativa espera a acolhida e o apoio desta nobre Casa 
Legislativa, pelas razões apresentadas. 

- 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° 47/2003 
Cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Ouvidoria do 

Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do 
Poder Executivo, na Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 2° - Compete à Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado de 
Minas Gerais: 



~26 

I - acompanhar o cumprimento e o término das sentenças penais 
dos presidiários; 

11 - receber e apurar denúncias que dificultem o cumprimento das 
penas, quanto às condições da dignidade humana e do ambiente 
físico; 

111 - integrar-se com o Poder Judiciário; 
IV - sugerir medidas necessárias à melhoria das condições da vida 

prisional ; 
V - elaborar relatórios de suas atividades e quadros estatísticos; 
VI - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou 

indecoroso, praticado por servidor lotado em órgão da defesa social; 
VIl - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as 

medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade 
ou arbitrariedade comprovada; 

VIII - propor ao órgão competente a instauração de sindicância , 
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil 
de agente público e representar ao Ministério Público, no caso de 
indício ou suspeita de crime; 

Art. 3° - A Ouvidoria será exercida por um Ouvidor, nomeado pelo 
Governador do Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
recondução, subordinado à Subsecretaria de Administração 
Penitenciária, da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

§ 1 o - É vedado ao Ouvidor do Sistema Penitenciário o exercício de 
cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu mandato. 

§ 2° - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será 
automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando 
estável , a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de 
origem. 

Art. 4° - O Ouvidor somente poderá ser destituído do cargo pelo 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, por falta grave 
incompatível com o exercício de suas atribuições. 

Art. 5° - As autoridades dos órgãos de defesa social fornecerão ao 
Ouvidor, quando solicitados, dados, informações, certidões ou 
documentos relativos à situação do sentenciado. 

Art. 6° - Os servidores da Ouvidoria serão cedidos pelo Poder 
Executivo, mediante proposta do Ouvidor. 

Art. 7° - A Ouvidoria utilizará estrutura administrativa da Secretaria 
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de Estado de Defesa Social. 

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no Orçamento 
do Estado. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Pastor George 
Justificação: A intenção de se criar uma Ouvidoria como mediadora 

entre os presos sentenciados e os poderes constitucionais vem da 
necessidade de se promover um acompanhamento da vida prisional. 
É comum vermos pessoas que já cumpriram suas penas que ainda se 
encontram em cárcere, por motivos muitas vezes burocráticos, ou por 
total falta de quem a acompanhe judicialmente. Ademais, a Ouvidoria, 
em situações de conflitos instaladas nos presídios, como rebeliões e 
turbulências, poderá funcionar como intermediária. A existência dessa 
Ouvidoria, além de acompanhar o cumprimento e o término das 
sentenças penais dos presidiários, poderá receber e apurar denúncias 
que dificultem o cumprimento das penas, quanto às condições da 
dignidade humana e ambiente físico. O Poder Executivo não precisará 
dispor de grandes recursos orçamentários, pois será usada a estrutura 
funcional e administrativa já existente. Essa é uma questão para ser 
refletida e discutida nas comissões, nas quais conto com a aprovação 
dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 48/2003 
Cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores, situada 

nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a área de Proteção Ambiental de Vargem das 

Flores como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, sob a 
denominação de APA Vargem das Flores, que se constitui da bacia 
hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório de 
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Vargem das Flores, Município de Betim, e cujo território abrange 
parte dos Municípios de Betim e Contagem. 

Art. 2° - A APA Vargem das Flores tem por objetivo proteger e 
conservar os sistemas naturais essenc1a1s à biodiversidade, 
especialmente os recursos hídricos necessários à alimentação do 
reservatório de Vargem das Flores, importante manancial de 
abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Art. 3° - A APA Vargem das Flores será regulada em decreto do 
Poder Executivo no prazo de até cento oitenta dias, a contar da 
promulgação desta lei, que disporá, inclusive, sobre: 

I - o zoneamento ecológico e econômico de toda a bacia hidrográfica 
constituinte da Unidade, estabelecendo as atividades a serem 
encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona, de 
acordo com a legislação aplicável ; 

11 - constituição e competência do sistema de gestão da Unidade, 
com definição de prazo para sua instalação, observando-se: 

a) a Unidade disporá de um comitê, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes 
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da 
população residente, observando-se, em sua composição, a paridade 
entre poder público e sociedade civil; 

b) a administração da Unidade será exercida pela Fundação 
Estadual de Meio Ambiente, que, em conjunto com o Comitê, ou 
mediante convênio com outras entidades estaduais, fiscalizará e 
supervisionará a Unidade; 

IV - a definição da contribuição financeira da empresa responsável 
pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, 
beneficiária da proteção proporcionada pela Unidade, para a proteção 
e implementação da Unidade, nos termos do art. 47 da Lei Federal no 
9.985, de 18 de julho de 2000; 

V - as diretrizes para divulgação da Unidade e os órgãos 
responsáveis pela sua execução, objetivando esclarecimento e 
conscientização de comunidades, entidades e associações públicas e 
privadas sobre suas finalidades. 

§ 1 o - A regulação prevista no artigo basear-se-á em proposta a ser 
elaborada sob a coordenação da Secretaria de Estado do Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, assegurada a 
participação efetiva de órgãos estaduais e municipais afins, de 
entidades ambientalistas não governamentais, comunidades, 
empresas e entidades de classe locais, universidade e centros de 
pesquisa. 

Art. 4° - A aprovação, pelos municípios, de loteamento e 
desmembramento de área localizada na APA Vargem das Flores 
dependerá de exame e anuência prévia do Estado. 

§ 1 o - A anuência prévia a que se refere o artigo anterior será 
precedida da licença ambiental de instalação, emitida pelo Conselho 
Estadual de Política Ambiental- COPAM. 

Art. 5° - Após instalação do Conselho previsto na alínea "a" do inciso 
11 do art. 3°, o exame e anuência prévia a que se refere o art. 4°, assim 
como o licenciamento ambiental de atividades previsto em lei , serão 
precedidos de manifestação desse órgão de gestão colegiada. 

Art. 6° - As instituições estaduais de crédito e financiamento darão 
prioridade aos pedidos encaminhados com apoio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado destinados 
à melhoria do uso racional do solo e das condições sanitárias e 
habitacionais das propriedades situadas na APA Vargem das Flores. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 49/2003 
Dispõe sobre a participação do Estado em consórcio interestadual , 

consórcio entre entidades estaduais e incentivo à celebração de 
consórcios intermunicipais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Seção I 

Disposições Gerais 
Art. 1° - Para os fins desta lei, considera-se consorc1o público o 

ajuste administrativo, sem personalidade jurídica, entre entes públicos 
do mesmo nível e espécie, para a consecução de objetivos comuns. 



Art. 2° - Os consorc1os públicos serão administrados e 
executados por um dos entes consorciados. 

:no 

Art. 3° - Na administração do consórcio, observar-se-ão os princípios 
da administração pública, o procedimento licitatório nas contratações 
de obras, serviços e compras, os sistemas de controle interno e 
externo e os métodos de registros próprios dos entes públicos e, 
ainda, a prestação de contas aos demais consorciados. 

Art. 4° - Poderão ser objeto de consórcio , entre outras que se 
mostrem necessárias, as atividades relacionadas a: 

I - política agrícola e agrária; 
11 - meio ambiente e recursos naturais; 
111 -saúde; 
IV - educação, cultura e desporto; 
V - ciência e tecnologia; 
VI - saneamento; 
VIl - habitação; 
VIII- seguridade social ; 
IX - assistência social ; 
X- transporte e obras públicas. 

Seção 11 
Da Participação do Estado em Consórcios Interestaduais 

Art. 5° - Para a satisfação de necessidades de interesse comum, o 
Estado poderá associar-se a outros Estados, inclusive para prestação 
de serviços públicos, nos limites de sua competência. 

§ 1 o - Tratando-se de atividades de natureza contínua, fica o Estado 
autorizado a transferir, total ou parcialmente, os encargos, serviços, 
pessoal e bens aos demais consorciados, desde que isso se mostre 
essencial à continuidade das atividades objeto do consórcio. 

§ 2° - A transferência de encargos, serviços e bens pertencentes ao 
Estado pode dar-se em caráter temporário ou definitivo, dependendo, 
neste último caso, de prévia avaliação e demonstração de que não 
prejudicará outras atividades do Estado. 

§ 3° - O Estado poderá, autorizado por lei específica, e em conjunto 
com os demais consorciados, participar da constituição de pessoa 
jurídica de direito privado, que desempenhará, em relação ao 
consórcio, apenas atividades-meio. 

Art. 6° - A celebração de consórcio pelo Estado depende de prévia 
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aprovação de plano de ação, a cargo da Secretaria cujas 
atividades correspondam ao objeto do consórcio, que conterá, entre 
outras, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto; 
li - objetivos ou benefícios almejados; 
111- forma de participação do Estado; 
IV - prazo de duração, se for o caso; 
V - recursos orçamentários e financeiros com que o Estado 

participará; 
VI - cronograma de desembolso. 
Art. 7° - O plano de ação será aprovado pelo Governador, ouvido o 

conselho correspondente às atividades objeto do consórcio, o qual 
contará com a participação da sociedade civil , preferindo-se a 
composição paritária em relação aos demais integrantes. 

Art. 8° - O consórcio será firmado pelo Governador e pelo Secretário 
da pasta que tenha afinidade com o objeto do consórcio. 

Art. 9° - Além do disposto no art. 3°, o Estado prestará contas da sua 
participação no consórcio, semestralmente, ao conselho de que trata o 
art. 7°. 

Seção 111 
Do Consórcio de Entidades Estaduais 

Art. 1 o - As entidades autárquicas e fundacionais do Estado, nos 
limites de suas finalidades, poderão celebrar consórcios públicos, 
observado o disposto no art. 3°, nos §§ 1 a e 2° do art. 5° e no art. 6°. 

Art. 11 - Os consórcios públicos de que trata o artigo anterior 
contarão, na sua organização, com atribuições definidas no termo 
consorciai , com : 

I - um Colegiado de Presidentes das entidades, ou equivalentes; 
11 - um Conselho Diretor, composto por responsáveis pelas 

atividades técnicas das entidades; 
111 - uma Comissão Executiva, composta por técnicos representantes 

das entidades. 
Parágrafo único - O termo consorciai disporá, ainda, sobre os 

direitos e obrigações dos consorciados, vinculação às obrigações 
assumidas, forma e condições de participação, de retirada, de 
ingresso e reingresso no consórcio. 

Art. 12 - Os direitos e as obrigações perante terceiros serão 
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assumidos pela entidade administradora, observados os arts. 1 o e 
3° desta lei, em nome do consórcio, após deliberação do Conselho 
Diretor e do Colegiado de Presidentes. 

Parágrafo umco As entidades consorciadas respondem 
solidariamente pelos atos do administrador. 

Art. 13 - O Estado poderá cooperar com o consórcio mediante 
convênio, com recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, na 
medida de suas disponibilidades, observadas as normas legais 
pertinentes. 

Seção IV 
Do Incentivo à Celebração de Consórcios Intermunicipais 

Art. 14 - O Estado incentivará a celebração de consórcios 
intermunicipais que tenham por objeto o disposto no art. 4° e seus 
incisos, nos limites da competência municipal. 

Parágrafo único - A política de incentivo a que se refere esta lei dar-
se-á sob forma de cooperação técnica, financeira, material e humana, 
mediante convênio, inclusive com orientação à organização dos 
consórcios, sua implantação e análise das condições adequadas para 
avaliação de investimentos. 

Art. 15 - Os consórcios intermunicipais, para os benefícios desta lei , 
atenderão ao disposto nos arts. 1°, 2°, 3°, 9° e seguintes. 

Art. 16 - Os consórcios intermunicipais contarão, na sua 
organização, com atribuições definidas no termo consorciai, 
observado o parágrafo único do art. 11, com: 

I - um Colegiado de Prefeitos; 
11 - um Conselho Diretor, composto pelos Secretários Municipais 

respectivos; 
111 -uma Comissão Executiva, composta por representantes técnicos 

dos municípios consorciados por meio do administrador, que deverá 
ter entre as suas atribuições: 

a) a administração e prestação de contas dos recursos repassados 
pelo Estado; 

b) a execução, por meio da Comissão Executiva, das deliberações 
do Colegiado de Prefeitos e do Conselho Diretor. 

Art. 17 - O plano de ação do consórcio intermunicipal, a ser 
aprovado pelos respectivos Prefeitos, será submetido à apreciação do 
conselho correspondente às atividades objeto do consórcio de cada 



mun1c1p1o partícipe, o qual contará com a participação da 
sociedade civil, preferindo-se a composição paritária em relação aos 
demais integrantes. 

Art. 18 - O disposto nesta seção não pode ser condição para o 
recebimento de recursos garantidos na legislação federal. 

Seção V 
Das Disposições Finais 

Art. 19 - Os recursos financeiros necessários à execução desta lei 
serão previstos nas dotações orçamentárias respectivas. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

n° 11.618, de 4 de outubro de 1994. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
- 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° 50/2003 
Cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia da Pampulha, situada 

nos Municípios de Belo Horizonte e Contagem e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Área de Proteção Ambiental da Bacia da 

Pampulha como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, sob a 
denominação de "APA Bacia da Pampulha", que é formada pela bacia 
hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório da 
bacia da Pampulha, no Município de Belo Horizonte, e cujo território 
abrange parte dos Municípios de Belo Horizonte e Contagem. 

Art. 2° - A APA Bacia da Pampulha tem por objetivo proteger e 
conservar os sistemas naturais essenc1a1s à biodiversidade, 
especialmente os recursos hídricos necessários à alimentação do 
reservatório da bacia da Pampulha. 

Art. 3° - A APA Bacia da Pampulha será regulada em decreto do 
Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias a contar da 
promulgação desta lei, que disporá sobre: 

I - os zoneamentos ecológico e econômico de toda a bacia 
hidrográfica constituinte da Unidade, estabelecendo as atividades a 
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serem encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada 
zona de acordo com a legislação aplicável; 

11- a constituição e a competência do sistema de gestão da Unidade, 
com definição de prazo para sua instalação, observando-se: 

a) a Unidade disporá de um Comitê presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes 
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da 
população residente, observando-se, em sua composição, a pandade 
entre o poder público e a sociedade civil ; 

b) a administração da Unidade será exercida pela Fundação 
Estadual de Meio Ambiente, que em conjunto com o Comitê, ou 
mediante convênio com outras entidades estaduais, fiscalizará e 
supervisionará a Unidade; 

IV - as diretrizes para divulgação da Unidade e os órgãos 
responsáveis pela sua execução, objetivando o esclarecimento e a 
conscientização de comunidades, entidades e associações públicas e 
privadas sobre suas finalidades. 

§ 1 o - A regulação prevista no artigo será baseada em proposta a ser 
elaborada sob a coordenação da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, assegurada a participação 
efetiva de órgãos estaduais e municipais afins, entidades 
ambientalistas não governamentais, comunidades, empresas e 
entidades de classe locais, universidade e centros de pesquisa. 

Art. 4° - A aprovação, pelos municfpios, de loteamento e 
desmembramento de área localizada na APA Bacia da Pampulha, 
dependerá de exame e anuência prévia do Estado. 

§ 1 o - A anuência prévia a que se refere este artigo será precedida 
da licença ambiental de instalação, emitida pelo Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM. 

Art. 5° - Após instalação do Conselho previsto na alínea "a" do inciso 
11 do art. 3°, o exame e a anuência a que se refere o art. 4°, assim 
como o licenciamento ambiental de atividades previsto em lei, serão 
precedidos de manisfestação desse órgão de gestão colegiada. 

Art. 6° - As instituições estaduais de crédito e financiamento darão 
prioridade aos pedidos encaminhados com apoio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado destinados 
à melhoria do uso racional do solo e das condições sanitárias e 
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habitacionais das propriedades situadas na APA Bacia da 
Pampulha. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 51/2003 
Proíbe a propaganda de produtos que contenham agrotóxicos e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas que produzem ou comercializam agrotóxicos 

ou afins ficam proibidas de divulgar qualquer tipo de material com 
propaganda de produtos que contenham risco ao ambiente, ao 
homem e aos animais. 

Parágrafo único - Fica proibida a divulgação em revistas, jornais, 
emissoras de rádios e de televisão de toda peça publicitária de 
produtos que contenham agrotóxicos. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se agrotóxicos e afins 
os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção agrícola. 

Art. 3° - Fica vedada a propaganda dos agrotóxicos que contenham 
clorados ou organoclorados, cloro-fosforado, fosforados ou 
organofosforados, piretróides, herbicidas, fungicidas e carbamatos. 

Art. 4° - Quanto aos produtos referidos no art. 1 o desta lei, são 
proibidos: 

I - a produção de qualquer tipo de peça publicitária nas partes 
interna e externa de estabelecimentos de venda de produtos 
agrícolas; 

11 - a distribuição de qualquer peça publicitária contendo produtos 
com agrotóxicos; 

111 -a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde; 
IV - a propaganda por meio eletrônico; 
V - a publicação de peças publicitárias em revistas e jornais que 

circulem no Estado; 



VI - a exposição em cartazes, painéis, panfletos, folhetos e 
adesivos; 
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VI - o patrocínio de seminários, congressos, publicações, exposições 
e festas; 

VIl - a propaganda fixa ou móvel em vias públicas, rodovias, 
ferrovias, aeroportos, estádios e espaços culturais. 

Parágrafo único Os estabelecimentos comerciais que 
comercializam produtos que contenham agrotóxicos deverão, 
obrigatoriamente, retirar todo o material de propaganda existente nas 
suas partes interna e externa. 

Art. 5° - Compete às Secretarias da Agricultura, do Meio Ambiente e 
da Saúde fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas nesta 
lei . 

Art. 6° - Os fabricantes e os estabelecimentos comerciais que 
produzem ou comercializam agrotóxicos que descumprirem as 
exigências estabelecidas nesta lei estarão sujeitos à aplicação das 
seguintes sanções: 

I - Fabricantes: 
a) advertência; 
b) multa de 50.000 (cinqüenta mil) UFIRs, aplicada em dobro no 

caso de reincidência; 
c) apreensão ou destruição do produto; 
d) suspensão do cadastro do produto; 
e) cassação do cadastro. 
li - Estabelecimentos: 
a) advertência; 
b) multa de 5.000 (cinco mil) UFIRs, aplicada em dobro no caso de 

reinctdência; 
d) interdição, total ou parcial , do estabelecimento; 
e) apreensão do material. 
Parágrafo único - Compete à autoridade estadual aplicar as sanções 

prevista neste artigo. 
Art. r - Aplicam-se ao infrator desta lei, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente na 
legislação de telecomunicação, as seguintes sanções: 

I - advertência; 
11- multa de 10. 000,00 (dez mil} UFIRs, aplicada em dobro no caso 
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de reincidência; 

111 - suspensão da programação das emissoras de rádio e televisão 
por tempo indeterminado ou fração de duração da propaganda 
transmitida. 

Parágrafo único - Considera-se infrator, para os efeitos desta lei, 
toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de forma direta ou 
indireta, seja responsável pela divulgação ou publicação da peça 
publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação. 

Art. 8° - Compete ao órgão fiscalizador do Estado, Departamento 
Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gera1s- DETEL -, 
fiscalizar e aplicar as sanções prevista nesta lei. 

Art. go - O produto da arrecadação das multas e taxas decorrentes 
do exercício do poder de polícia e da prestação dos serviços 
relacionados a esta lei será recolhido ao órgão executor como rece ita 
orçamentária, que será utilizada exclusivamente no custeio da 
expansão das atividades de agricultura orgânica no Estado. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: Nos últimos anos, deparamos com um vertiginoso 

crescimento do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil . 
Segundo análise da FAO, no ano de 2000, o Brasil foi o terceiro maior 
consumidor de agrotóxicos em todo o mundo, o que corresponde a um 
faturamento anual na casa de bilhões de dólares. Se continuar assim , 
teremos. em breve, condições de liderar esse fabuloso mercado. Tal 
situação traz como conseqüência óbvia e direta o aumento inaceitável 
dos riscos de contaminação de produtos agropecuários com resíduos 
químicos prejudiciais à saúde. 

O controle do uso de pesticidas vem aumentando no Primeiro 
Mundo, mas o oposto ocorre no Terceiro Mundo, em países como o 
Brasil , o México e a China. As vendas anuais de pesticidas no Brasil 
giram em torno de US$1.200.000.000,00. A maioria das indústrias 
está nas mãos de empresas como DowEianco, Monsanto, Hoechst, 
Basf e Shell. 

O crescente emprego de agrotóxicos no Brasil de forma irracional 
está completamente fora de controle e prende-se a diversos fatores , 
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expansão da fronteira 
manejo, do desequilíbrio 
fenômenos de ordem 
ao incremento do cultivo 

Não podemos deixar de incluir, como parte desse respaldo à 
indústria, a despreocupação característica de certas sociedades 
científicas ligadas às ciências agrárias, que reúnem especialistas que 
sequer se pronunciam acerca dos seriíssimos problemas gerados pela 
indisciplinada e abusiva utilização de agrotóxicos no País, além de 
sistematicamente recorrerem a multinacionais para o patrocínio de 
congressos e publicações, chegando ao extremo de veicular 
propagandas de veneno em periódicos oficiais. 

Para a banalização do uso de agrotóxicos contribui a própria 
legislação, que permite a propaganda de produtos voltadas 
diretamente aos agricultores e não aos engenheiros agrônomos. 

Ao proibirmos a propaganda de agrotóxicos, daremos o primeiro 
passo para exterminar os venenos do nosso Estado, buscando, assim, 
unir o economicamente viável ao ecologicamente correto, que é a 
sustentabilidade, pois cuidar da terra é cuidar da vida humana hoje e 
no futuro. 

- 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° 52/2003 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações internas com mercadorias em cujo processo de 
industrialização tenham sido utilizados como matéria-prima sucata, 
resíduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico provenientes de lixo 
reciclado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte § 16: 
"Art. 12 - ................ ..................... . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para 
até 12% (doze por cento) nas operações internas com mercadorias 
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em cujo processo de industrialização tenham sido utilizados como 
matéria-prima sucata, resíduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico 
provenientes de lixo reciclado.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: O destino do lixo constitui um dos grandes desafios que 

a administração pública municipal enfrenta hoje em dia. A disposição 
inadequada do lixo é um dos grandes problemas ambientais em nosso 
Estado, sendo foco de transmissão de várias doenças, além da 
contaminação do solo e da água. Nos últimos meses, na região do 
Barreiro, algumas pessoas vieram a falecer, vitimadas pela 
leptospirose, e outras apresentaram sintomas de contaminação dessa 
doença. Agentes sanitários de Belo Horizonte constataram que o local 
é infestado por ratos, devido à disposição inadequada de resíduos 
sólidos no ribeirão Arrudas. O custo resultante do trato inadequado do 
lixo tem sido responsável por investimentos nas áreas de saúde 
pública e preservação do meio ambiente, os quais poderiam ser 
evitados. Visando encontrar uma solução para a questão ambiental , o 
Governo vem desenvolvendo programas de incentivo e orientação aos 
municípios, o que poderá redundar, em médio ou longo prazo, na 
eliminação do problema. A Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - tem orientado os municípios, e , entre as opções sugeridas, 
estão os aterros sanitários, as usinas de compostagem e a 
incineração. O Governo do Estado desenvolveu programa de incentivo 
à instalação de usinas de compostagem e reciclagem de lixo, porém, 
alguns resíduos sólidos coletados nessas usinas não têm encontrado 
mercado para o seu aproveitamento, como é o caso do vidro, do 
plástico e do papel, cuja demanda tem sido inferior à oferta. O projeto 
busca incentivar essa demanda e, conseqüentemente, proporcionar 
novas opções de renda a famílias pobres, um incentivo a mais para a 
coleta seletiva de lixo e a instalação de novas indústrias, que tragam 
novos produtos ao mercado, produzidos a partir do lixo reciclado. No 
caso do papel, a matéria-prima básica utilizada para sua fabricação é 



1-l() 

a madeira, por meio da produção de celulose. Porém, qualquer tipo 
de papel usado pode ser reaproveitado para a fabricação de papéis. 
Em maior ou em menor quantidade, todas as fábricas de papel são 
consumidoras de papel reciclado, e suas instalações possibilitam o 
reaproveitamento do próprio refugo, que gira em torno de 5% a 1 0% 
da produção bruta. Entretanto, são consideradas indústrias 
recicladoras aquelas que utilizam como matéria-prima mais de 50% de 
papéis usados e aparas. Além da economia energética, que chega a 
70% quando é utilizado papel reciclado, cada tonelada de papel 
produzida com papel reciclado evita o corte de 40 a 60 árvores de 
eucalipto com 6 anos de idade. Os plásticos são produzidos por meio 
de resinas sintéticas derivadas do petróleo, as quais possuem custo 
elevado. Como alternativa, as indústrias de plástico têm recorrido ao 
material reciclado, principalmente para a fabricação de produtos de 
uso menos nobre, como embalagens de produtos não destinados ao 
consumo humano - por exemplo, para acondicionar materiais de 
limpeza. Os vidros são produzidos a partir de minerais, sílica, soda e 
alumina. Possuem a grande vantagem de ser totalmente reciclados, 
ou seja, 1 tonelada de vidro reciclado pode ser moída para produzir 1 
tonelada de embalagens novas. O incentivo à reciclagem do vidro 
pode evitar a degradação do meio ambiente decorrente do seu 
processo de produção. Segundo estudos realizados pela FEAM, os 
benefícios gerados pelo reaproveitamento de sucata são inúmeros, 
entre os quais se destacam a geração de postos de trabalho para o 
pessoal envolvido na coleta, separação e preparação da sucata; a 
economia de jazidas, uma vez que os materiais reaproveitados entram 
no processo industrial, substituindo, de forma indireta, os minérios; a 
economia de fontes energéticas, pois a sucata possibilita a diminuição 
da energia necessária à produção. Acrescentamos aos benefícios 
citados a economia de investimentos em saúde pública, visto que a 
disposição inadequada do lixo é responsável pelo surgimento de 
inúmeras doenças. Além disso, o produto feito com material reciclado 
é mais barato, favorecendo as populações de baixa renda. É 
importante lembrar que a aprovação deste projeto viabilizará um 
mercado para os resíduos selecionados pelas usinas de reciclagem e 
compostagem de lixo instaladas no Estado, pois muitas estão sendo 
desativadas e substituídas por aterros sanitários, por não encontrarem 
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destino para o material reciclado. Acreditamos que os benefícios 
trazidos pela proposição superam em muito os custos, pois. além da 
redução de investimentos nas áreas de saúde, saneamento e 
proteção ao meio ambiente, haverá maior arrecadação de ICMS, com 
as novas indústrias e produtos que poderão surgir, o que, ademais, 
constituirá um mecanismo de combate ao desemprego, gerando 
novas fontes de trabalho. A redução pretendida para as operações 
internas equivale à ai íquota interestadual de 12%, atendendo a 
proposição ao disposto no art. 155, inciso VI, da Constituição Federal. 
Está, portanto, dispensada a prévia deliberação dos Estados e do 
Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ. Diante do exposto, esperamos contar com o 
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 53/2003 
Altera o art. 2° da Lei no 11 .553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe 

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de 
transplantes, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os §§ 1 o e 2° do art. 2° da Lei n° 11 .553, de 3 de agosto de 

1994, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo 
acrescido do seguinte § 3°: 

"Art. 2°- ......... .......... .. ........ .... ................. ... .... . . 
§ 1 o - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares, 

particulares e públicos, ficam obrigados a informar e a orientar os 
pacientes e seus familiares sobre a legislação existente e os 
procedimentos necessários para a disposição gratuita de tecidos, 
órgãos e partes do corpo humano, em vida ou "post mortem", para fins 
de transplante ou de tratamento. 

§ 2° - As informações e as orientações de que trata o parágrafo 
anterior serão impressas em cartazes a serem fixados em local de 
fácil acesso e destinados à leitura do público em geral. 

§ 3° - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares, 
particulares e públicos, que descumprirem o disposto nos §§ 1 o e 2° 
deste artigo sujeitam-se às seguintes penalidades: 



I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de R$1 0.000,00 (dez mil reais) , na segunda 

ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 , nas 

ocorrências subseqüentes.". 
Art. 2° - Ficam revogados os incisos VIII e IX do art. 2° da Lei n° 

11 .553, de 3 de agosto de 1994. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: A falta de rnformação e de orientação sobre o sistema 

de transplante de órgãos nos estabelecimentos médicos e 
hospitalares tem causado transtornos às pessoas que consentem na 
doação de órgãos de seus familiares. Nesses casos, os pacientes que 
poderiam ser beneficiados com as doações são os princrpais 
prejudicados, principalmente em conseqüência do término do prazo 
regulamentar de tais procedimentos. A obrigatoriedade de os hospitais 
e as instituições de assistência médica informarem e orientarem os 
responsáveis pelas doações facilitará o processo de doação, 
contribuindo para salvar centenas de vidas. É necessário, pois, que se 
adotem dispositivos legais nesse sentido. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Deputada Elbe Brandão por 
sua posse no cargo de Secretária Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas. 

N° 2/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Bilac Pinto por sua 
posse no cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia. 

N° 3/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Agostinho Patrús 
por sua posse no cargo de Secretário de Transportes e Obras 



Públicas. 
N° 4/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Deputado Marcelo 
Gonçalves por sua posse no cargo de Secretário Extraordinário para 
Assuntos de Reforma Agrária. 

N° 5/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado João Leite por sua 
posse no cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes. 

N° 6/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações com o Deputado Federal Aracely de 
Paula, pela posse como Secretário de Turismo. 

N° 7/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações com o Deputado Federal Danilo de 
Castro, pela posse como Secretário de Governo do Estado. 

N° 8/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações com o Sr. Marcos Vinicius Caetano 
Pestana da Silva, pela posse como Secretário de Saúde. 

N° 9/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano da Silva 
Martins, pela posse como Secretário de Defesa Social. 

N° 10/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações com o Sr. Luiz Roberto do 
Nascimento e Silva, pela posse como Secretário de Cultura. 

N° 11/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações ao Sr. Antonio Augusto Junho 
Anastasia, pela posse como Secretário de Planejamento e Gestão. 

N° 12/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações à Sra. Maria Emília Rocha Melo, 
pela posse como Secretária de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana. 

N° 13/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações ao Sr. Wilson Nélio Brumer, pela 
posse como Secretário de Desenvolvimento Econômico. 

N° 14/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações ao Sr. José Carlos de Carvalho, 
pela posse como Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 



N° 15/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações ao Sr. Fuad Jorge Noman Filho, 
pela posse como Secretário da Fazenda. 

N° 16/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações ao Sr. José Bonifácio Borges de 
Andrade, pela sua posse como Procurador-Geral do Estado. 

N° 17/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam 
enviados votos de congratulações à Sra. Vanessa Guimarães Pinto, 
pela sua posse como Secretária de Educação. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Publica.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Laudelino Augusto (2) e Carlos Pimenta (22). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Leonídio Bouças, Chico Simões e lvair Nogueira. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, membros da Mesa 

da Assembléia Legislativa, Sras. e Srs. Deputados, servidores desta 
Casa. 

Relembro Raimundo de Azevedo Correia para dizer aos senhores 
que, como a ave que volta ao ninho antigo, volto à Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. Deputado Estadual ao longo de dez 
anos, renunciei ao terceiro mandato, eleito que fui Prefeito da minha 
inesquecível Governador Valadares, que, nas últimas eleições para 
Deputado, me deu 47 mil votos. 

Nos meus saudosos anos de Legislativo, fui Presidente das 
principais comissões permanentes desta Casa e Líder da minha 
Bancada, o PMDB. 

Ainda no primeiro mandato, fui relator da 48 Constituição de Minas 
Gerais, insigne honra da minha carreira parlamentar, mormente se se 
considerar que os relatores das três outras Constituições mineiras 
foram Afonso Pena, Milton Campos e Tancredo Neves. 

Volto a esta Casa com a experiência de muitos anos de Legislativo e 
de Executivo. Colocarei essa experiência - aliada a uma disposição 
Incontida de trabalho - a serviço do meu Estado, da Assembléia 
Legislativa e da minha região do Vale do Rio Doce. Nesta Casa, 
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irmanado com os meus pares, quero contribuir para a elevação do 
conceito deste Poder, um dos pilares da trilogia de Montesquieu. 

Inspira-me o Cacique Seatle, quando, na sabedoria indígena, mostra 
que o homem não tece a teia da vida, nela é apenas um fio. Volto ao 
parlamento como apenas um fio da teia. Quero, com os colegas de 
todos os partidos, somar outros fios para que juntos formemos um 
tecido forte , e a Casa onde trabalhamos seja cada vez mais 
respeitada pelo povo mineiro. Que cada um de nós forme colunas 
para estruturar aqui a morada permanente da transparência e da 
dignidade. 

Sim, este é um Poder forte , indispensável em qualquer regime 
democrático do mundo, presente em qualquer esfera de governo e em 
todas as unidades da Federação. Mas, como todos os outros Poderes, 
deve ser exercido com moderação. 

O poder, na expressão de Andrew Hamilton, pode ser comparado a 
um grande rio. Enquanto se mantém dentro de seus limites, é, ao 
mesmo tempo, bonito e útil; mas, quando transborda, torna-se 
impetuoso demais para ser controlado, levando tudo que vem no seu 
caminho, causando destruição e desolação onde quer que vá. Nosso 
Poder não pode transbordar: nem dos limites da norma que o define, a 
Constituição, nem da vontade de seu titular, o povo. 

Na observância zelosa e diuturna desses princípios, seremos 
parlamentares dignos do povo que nos elegeu seu representante e 
verdadeiros cidadãos das Minas Gerais." 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado 
Bonifácio Mourão, ouvindo o primeiro pronunciamento proferido nesta 
Casa após o seu retorno, congratulo-me com V. Exa. e com seus 
eleitores, responsáveis pela sua volta a esta Casa, após exercer dois 
mandatos e ter sido Prefeito de sua cidade, uma das mais importantes 
do Estado. Como relator da Constituinte mineira, V. Exa. destacou-se 
sobremaneira, demonstrando a Minas Gerais um dos aspectos de sua 
grande capacidade como homem público e governante, ou seja, a de 
saber escolher aqueles que o cercam. Naquela oportunidade, trouxe 
para assessorá-lo o Prof. Antônio Augusto Anastasia, que hoje é 
Secretário de Estado e braço direito do Governador Aécio Neves. 
Trouxe também, como sua assessora, a Profa. Maria Coeli Simões 
Pires, que também deve ocupar uma posição de relevo no Governo, e 



que marcou grande presença nesta Casa. 
Além desses, havia o Prof. Menelick de Carvalho Júnior, que V.Exa. 

trouxe para assessorá-lo, como relator da Constituinte mineira. Por 
tudo o que V.Exa. representou nos dois mandatos que exerceu, pela 
memória que deixou nesta Casa, engrandecendo o parlamento 
mineiro, congratulo-me com os que o elegeram novamente, com esta 
Casa e com o povo mineiro, que pode contar com o Deputado 
Bonifácio Mourão. Tenho a certeza de que sua presença dará um 
sentido maior de transparência, de ética e de moralidade, de forma 
que o povo mineiro sinta orgulho deste parlamento. Muito obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço ao Deputado Sebastião 
Navarro, nosso particular amigo. Seu aparte nos honra. É um 
parlamentar que dignifica a região de Poços de Caldas e cuja família 
merece toda a nossa admiração. Não só o Deputado Sebastião 
Navarro, como o seu irmão, Paulo Navarro, que foi Secretário da 
Mesa desta Assembléia e nos ajudou muito nos trabalhos de relatoria 
da Constituição. Lembrou muito bem o Deputado Sebastião Navarro 
do atual Secretário de Planejamento do Governo Aécio Neves, 
Antônio Augusto Anastasia, um dos assessores da Constituição 
mineira. Na época, tinha 26 anos de idade, recém-formado e 
trabalhava no escritório de parenta minha. Veio para a Assembléia e 
brilhou tanto, que em pouco tempo se tornou Secretário Adjunto da 
Administração, Secretário do Planejamento e, mais tarde, Secretário-
Geral do Ministério da Justiça. Hoje, está com toda a força neste 
Governo, conquistada através de seus méritos. 

Havia também Maria Coeli , pessoa de quem gostamos e que acaba 
de brilhantemente defender tese na UFMG, na Faculdade de Direito. 
Ainda Menelick de Carvalho, emérito professor, e Paulo Neves de 
Carvalho, que tanto nos ajudou nos bons tempos de debate da quarta 
Constituição do nosso Estado. 

A cidadania há de ser exercida por nós com devoção sacerdotal. 
Simon Bolivar, no Congresso de 1821 , na Colômbia, preferiu o título 

de cidadão ao de libertador, porque este emana da guerra; aquele 
emana das leis. Dizia: 'Troquem-me todos os títulos pelo de bom 
cidadão". 

O respeito às leis, obrigação de todos, é para nós um dever maior. 
Não pela situação em que vivemos, nem pelo grau de formação que 
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temos, mas porque, pela nossa livre vontade, candidatamo-nos e o 
povo nos escolheu para ter como missão maior, em seu nome, 
legislar. Não percamos de vista essa orientação. 

No discurso do centenário de morte de Voltaire, Victor Hugo 
advertiu: "Nunca nenhum sábio conseguirá abalar estes dois augustos 
pontos de apoio do trabalho social: a justiça e a esperança, e todos 
respeitarão o juiz, se for a encarnação da justiça, e todos hão de 
venerar o padre, se representar a esperança. Mas, se a magistratura 
se chamar a tortura, se a igreja se chamar a inquisição, a humanidade 
as encara, e diz ao juiz: "Não quero a tua lei"!. E diz ao padre: "Não 
quero o teu dogma". Então, o filósofo, irritado, levanta-se e denuncia o 
juiz à justiça e o padre a Deus". E o Deputado que renegar esses 
princípios? Será denunciado ao povo. 

Um trabalho árduo e penoso nos espera. Nesta legislatura, nossa 
disposição, coragem, lealdade e patriotismo serão postos à prova. 

A economia do Estado está febril. A imprensa noticia o rombo que 
assusta o Governo. A dívida nominal acumulada beira 
R$5.000.000.000,00. O débito total do Estado aproxima-se de 
R$40.000.000.000,00. A evolução das despesas supera, em muito, a 
evolução das receitas. Somente a folha com pessoal passa de 70%. O 
Estado não consegue cumprir a LRF e as conseqüências são as mais 
graves. A receita corrente "per capita" é abaixo da média nacional e 
inferior à de Estados considerados mais pobres, a exemplo de 
Roraima, Amapá, Acre e Espírito Santo. 

Por outro lado, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhece a 
situação gravíssima do País e anuncia medidas duras e amargas, 
incluindo o aumento, para 4,25% do PIB, da meta de superávit 
primário e o corte de R$14.000.000.000,00 do Orçamento deste ano. 
Defende a aprovação das reformas previdenciária, tributária e política. 
Que sejam urgentes e amplas. 

O período é crítico, o desafio é grande. Não só para o Presidente 
Lula, mas para o povo brasileiro; não só para o Governador Aécio 
Neves, mas para o povo mineiro. E se é para o povo brasileiro e 
especialmente mineiro, é um desafio para esta Casa. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Caro Deputado 
Bonifácio Mourão, pretendia fazer minha primeira intervenção nesta 
15a Legislatura ocupando a Tribuna conforme V. Exa. o faz, com tanto 



discernimento. Mas confesso não resistir. Ao vê-lo pronunciar seu 
belo discurso, lembrei-me da nossa 11 a Legislatura, em que fizemos 
um trabalho muito proveitoso para o povo de Minas. Recordando 
aquela experiência que vivemos nesta Casa, a favor da Constituinte, e 
vendo o alerta que V. Exa. pronuncia sobre o grave momento que vive 
Minas Gerais, lembrei-me de que é exatamente no Parlamento que 
nascem as idéias que podem transformar a vida das populações. Hoje 
discute-se o grande problema previdenciário. Entre todas as nações, o 
sentimento que implantou a idéia de seguro é oriundo da proposta de 
Bismark, na Alemanha. Na Inglaterra. com William Beveridge, nasceu 
a noção da proteção social. Queria dizer isso porque critica-se muito a 
ação do parlamento, Poder que se manifesta basicamente pelas 
idéias, enquanto o Executivo tem as verbas para fazer seu 
assentamento, e o Judiciário tem a sentença para caracterizar a sua 
marca na sociedade. Apaixonado que sou pelo Parlamento, 
especialmente pelo de Minas, quero também, a exemplo do que fez o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, congratular-me e dizer da minha 
alegria de vê-lo nesta Tribuna honrando, mais uma vez, a nossa Casa 
e o povo mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço ao Deputado Sebastião 
Helvécio e recordo com muita alegria que, quando estávamos no 
honroso cargo de relator da Constituição, o Deputado Sebastião 
Helvécio era líder da nossa bancada do PMDB e deu contribuição 
singular e auspiciosa ao trabalho que desenvolvemos juntos na 
redação da Magna Carta. Agradeço especialmente este aparte pela 
amizade que nos une e pela sua contribuição. Haveremos de. juntos 
com todos os Deputados, participar de uma amizade muito sólida e de 
um trabalho muito profícuo para esta Casa e para este Estado. 

Esse é o cenário com o qual nos deparamos ao iniciar nosso 
mandato. Vamos enfrentá-lo com paciência, com sacrifício, com 
compreensão e até com desgastes, se preciso for, desde que em 
nome de causas maiores, da redenção econômica, do 
desenvolvimento social e da geração de empregos. 

Temos um timoneiro, o Governador Aécio Neves, que, nas primeiras 
ações, já demonstrou coragem e determinação; temos um povo 
trabalhador, laborioso e corajoso em Minas Gerais; temos uma terra 
rica e dadivosa. Não há por onde temer. Vamos vencer. Obrigado." 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise , demais componentes da Mesa, prezados Deputados e 
Deputadas, imprensa, funcionários desta Casa, cidadãos que nos 
visitam, mineiros que testemunham o trabalho do Legislativo pela 
competente transmissão da TV Assembléia, meus companheiros e 
companheiras, sem dúvida, é com muita emoção e com sentimento de 
enorme gratidão que tenho a oportunidade de ocupar pela primeira 
vez, na condição de Deputado Estadual, esta tribuna. 

Reafirmo, neste momento, o nosso compromisso com o povo de 
Minas, com a nossa região, com aqueles que acreditaram em nós. 
Acima de tudo, quero reafirmar compromissos que aprendemos a 
construir ao longo de nossa história de vida, que se confundem com 
nossa origem de gente simples, do interior, da minha querida e 
pequenina cidade natal, São Tiago do Campo das Vertentes. Minha 
luta foi como a de tantos outros, que, como eu, vieram à procura de 
uma oportunidade de vida em Belo Horizonte. Aqui pude me formar, 
vindo de uma família numerosa em que aprendi que, com trabalho, 
com persistência e, acima de tudo, com muito respeito ao próximo e a 
Deus, podemos transformar em realidade os nossos sonhos. 

Daqui partimos com alguma bagagem, e lá, no Centro-Oeste 
mineiro, na minha querida Divinópolis, fomos acolhidos e tivemos 
oportunidade de trabalhar com aquela gente. Pude consolidar uma 
história profissional, como médico veterinário, como produtor rural, 
como sindicalista e cooperativista, e aprender a importância do 
município, dos valores democráticos de uma Câmara de Vereadores, 
onde atuamos depois como Presidente, compreendendo a importância 
da tolerância e da convivência das idéias, muitas vezes antagônicas, 
mas fundamentais para a evolução e para o encontro daquilo que 
melhor representa o bem comum. 

Depois, na condição de Prefeito, pude sentir de perto as dificuldades 
de quem recebe os reclamos da população e nem sempre tem 
condições de atendê-la da forma como o coração e a vontade 
determinam. 

Por fim, cheguei aqui, trazendo comigo esses valores, alguma 
bagagem que possa ajudar-nos a contribuir para que a qualidade de 
vida dos mineiros melhore. E fiz isso baseado nesses mesmos valores 
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que foram norteando minha história, tendo como princípio 
fundamental a honestidade, que é dever e mais do que simples prática 
no nosso dia-a-dia. Um representante público, um parlamentar ou 
mesmo aquele que ocupa uma função pública devem atuar 
permanentemente com transparência, com sua vida aberta à 
comunidade, clareza nas suas posições e jamais se omitindo quanto 
aquilo que é sua responsabilidade. 

Não abro mão de princípios fundamentais como o da democracia, 
que, certamente, torna rica esta Casa, a qual traz as idéias, os 
pensamentos, não só de diversas regiões, mas também das mais 
diversas origens partidárias e ideológicas. Devemos estar disponíveis, 
não fazer do mandato jamais uma ocupação temporária e nos 
orgulharmos de ser políticos. Claro que adoro a minha profissão de 
médico veterinário. Por mais que seja difícil ser produtor rural de leite 
e de café, persisto nessa atividade, mas me orgulho de ser político. 
Jamais permitirei , uma vez que o povo mineiro colocou-me nesta 
Casa para representá-lo, que outras atividades de interesse pessoal 
ocupem meu tempo em detrimento de minha responsabilidade maior 
com esse mandato. 

Assim, deixo bem claro para cada um dos companheiros, 
indiferentemente da posição partidária, e dos mineiros que porventura 
possam entender, que este Deputado será útil. O nosso gabinete n° 
221 e o nosso telefone pessoal estarão à disposição, sem demagogia. 
Teremos sempre a franqueza de dizer "não" quando não 
encontrarmos outra forma para o que nos é proposto. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Não poderia deixar 
passar essa oportunidade. Fomos Prefeitos JUntos. O companheiro 
Domingos Sávio era Prefeito de Divinópolis enquanto tinha a honra de 
ser o Prefeito de Governador Valadares. Tínhamos o fórum das 25 
cidades-pólos de Minas Gerais. Além disso, nos encontramos vezes 
consecutivas em debates, procurando buscar soluções para os 
problemas angustiantes dos municípios mineiros. Em grande parte 
encontramos soluções importantes, exatamente porque levávamos a 
sério aqueles encontros que tínhamos. Via a sua luz brilhar naquelas 
oportunidades. Fizemos amizade e, hoje, para nossa alegria, estamos 
juntos nesta Casa. 

Temos acompanhado atentamente o seu pronunciamento, 
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primeiramente sobre a questão da honestidade, um dever que, na 
verdade, está se tornando raro neste planeta. Passou a ser uma 
vantagem a pessoa falar que é honesta. Acredito que é preciso ter a 
consciência de que não é vantagem alguma, mas um dever de cada 
um de nós ser honesto. 

V. Exa. falou ao mesmo tempo da questão democrática e da honra 
de ser Deputado e político. V. Exa. se refere à política em alto nível. 

Há pouco tempo eu lia uma carta no Encontro Episcopal de Minas, 
que dizia que a política é uma das formas mais sublimes de se fazer 
caridade. Isso é verdade. A política em alto nível é uma das formas 
mais sublimes de se fazer caridade. Temos inúmeras oportunidades 
de fazê-la, e a fazemos. 

Quero, em resumo, dizer que temos grande honra de ser 
Deputados. Além disso, precisamos olhar nos olhos de cada um. 
Passamos por um vestibular pesado, que se chama votação. Em 
nome deste povo devemos ter orgulho de estar na Assembléia 
Legislativa e valorizá-la sobremaneira. 

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Bonifácio 
Mourão. De fato, V. Exa. me faz relembrar os nossos encontros no 
fórum das cidades-pólos de Minas Gerais, ocasião em que aprendi a 
admirá-lo. A sua experiência muito nos ajudará nesta Casa, porque é 
com esse espírito democrático que procuraremos somar, acima de 
tudo compreendendo que atividade política é missão de vida para a 
qual não devemos permitir que a vaidade, a intolerância e a 
intransigência possam nos conduzir. 

E é com esse espírito de trabalhar por Minas Gerais que 
procuraremos somar com o nosso Governador Aécio Neves, os 
companheiros desta Casa, o nosso Presidente Mauri Torres, o 1°-
Vice-Presidente Rêmolo Aloise e todos os membros da Mesa; enfim, 
procuraremos trabalhar juntos. 

Quero, neste momento, trazer algumas considerações oportunas 
para este início de mandato. Sabemos que - e ontem já me 
manifestava em um aparte sobre a UEMG à nobre Deputada do PT, 
Maria Tereza Lara - não podemos mais assistir a essa situação de 
forma pacífica. E temos absoluta consciência de que, trabalhando com 
espírito de solidariedade, como o Governador tem pregado e 
defendido, haveremos de encontrar alternativas sinceras e viáveis que 
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possam de fato transformar a UEMG em uma realidade. Temos um 
compromisso com essa bandeira e queremos propor a criação de uma 
Comissão Especial, de um grupo de trabalho, reunindo os Deputados 
que compreendam a importância do ensino superior de qualidade e 
gratuito e somem conosco elementos que representem o Poder 
Executivo, para um estudo completo da situação. E que tenhamos 
também nesse grupo de trabalho a representação dos estudantes, dos 
professores e dos dirigentes de fundações, uma vez que a nossa 
UEMG, hoje, além de Belo Horizonte, alcança Campanha, Carangola, 
Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba, Lavras, Passos, Patos de Minas e 
Varginha. São cidades fundamentais , que possuem uma importância 
pólo em toda a Minas Gerais. Em cima de um trabalho sincero, com 
os pés no chão, poderemos apresentar uma proposta para que a 
UEMG deixe de ser uma utopia e passe, de fato, a ser uma realidade 
de desenvolvimento e de oportunidade de ensino para o nosso povo. 

Gostaria também de buscar uma ação conjugada, com os meus 
companheiros Deputados e minhas companheiras Deputadas que 
foram votados no Centro-Oeste mineiro, de onde venho, com a maior 
votação concedida a um candidato a Deputado Estadual na região. 
Temos um projeto fantástico, apresentado ao Governador Aécio 
Neves, do qual recebeu os maiores elogios. Foi apresentado também 
ao Presidente Lula, que se manifestou de forma clara como um 
entusiasta dessa idéia de desenvolvimento regional integrado, 
chegando mesmo a pregar, em outros comícios ao longo do Brasil , ter 
visto em Divinópolis um projeto que acreditava deveria ser estendido a 
todo o País. Trata-se do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Centro-Oeste Mineiro - PRODESCOM. Uma proposta que reúne 
Prefeituras, entidades não governamentais e associações comerciais, 
para que, de maneira planejada e integrada, somando-se os esforços 
dos municípios, do Estado, da União e da iniciativa privada, tenhamos 
uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Nesse sentido, 
estarei encaminhando - e peço poder fazê-lo com o apoio dos nossos 
companheiros do Centro-Oeste mineiro e dos demais Deputados -
uma proposição, mediante a qual solicitamos a realização de uma 
audiência pública nessa região, para que possamos discutir o que há 
de concreto em relação ao PRODESCOM. 

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Gostaria de externar a 



minha solidariedade em relação ao PRODESCOM, como 
representante também do Centro-Oeste mineiro, de onde venho com 
90% dos votos a mim concedidos. Trata-se de um projeto para muitas 
pessoas - para nós, parlamentares, representantes da região, para o 
Governo do Estado, o Governo Federal e os municípios que precisam 
se ajeitar dentro do contexto do programa, do qual participam 77 
cidades, que têm realizado reuniões periódicas para tornar real o que 
hoje é um projeto virtual , mas absolutamente necessário ao 
desenvolvimento sustentável do Centro-Oeste. 

Agradeço o aparte. 
O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado Neider, que, 

com sua experiência de ex-parlamentar municipal, Vereador 
competente em ltaúna, somará, com certeza, muito conosco nessa 
proposição. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Não poderia me furta r do 
prazer de me dirigir a V.Exa e dizer da satisfação desta Casa de 
recebê-lo aqui como Deputado Estadual. Já tivemos o privilégio de 
conhecê-lo e acompanhar seu trabalho junto àquela progressista 
cidade de Divinópolis. Nossas palavras são no sentido de 
cumprimentá-lo como um digno representante da mencionada região. 
Com certeza, sua presença engrandecerá a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. Muito obrigado. Felicidades nesse novo mandato que 
se inicia. 

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Fábio 
A velar. 

Fico feliz de ouvir sua manifestação. Isso me faz ter a certeza de 
que teremos uma convivência fraternal e profícua na busca do melhor 
para Minas Gerais. 

Tive duas experiências partidárias gratificantes em minha vida: a 
honra de ser fundador do PT e do PSDB. 

Ouvindo o Deputado Fábio Avelar, hoje membro do PTB, tenho 
certeza de que teria uma convivência fraternal e respeitosa com cada 
um dos Srs. Deputados e Deputadas, para que juntos ofereçamos o 
que temos de melhor para Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes. 
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O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, caros m1neiros, ocupo hoje esta tribuna por dois motivos: 
o reconhecimento e o agradecimento. 

Gostaria de relatar o acontecimento ocorrido na noite do dia 15 para 
16/1/2003. O aumento do volume pluviométrico acarretou a elevação 
do nível fluvial das cabeceiras e encostas do córrego São João e rio 
Caratinga, que cortam as Cidades de Santa Bárbara, Santa Rita de 
Minas, Caratinga, lnhapim e Ubaporanga, ocasionando o transbordar 
das águas sobre ruas, avenidas, travessas e vilas, afetando, 
principalmente, a região central, em que se concentra a maioria das 
atividades comerciais dos municípios. 

Várias ocorrências foram registradas em Caratinga: 6.800 pessoas 
desalojadas, 433 pessoas desabrigadas, 80 casas destruídas, 86 
casas condenadas, 120 deslizamentos de terra, 13 ruas interditadas, 
38 ruas parcialmente destruídas. Foram registradas cinco vítimas 
fatais , entre elas uma menina de apenas dois anos, cujo pai não teve 
forças para salvar diante da violência das águas. 

Ocorreram danos e impactos no setor produtivo. O comércio 
representa 77% dos empreendimentos existentes em Caratinga e, 
hoje, emprega cerca de 8.000 pessoas. O número de empresas 
atingidas pela tragédia é de 456 estabelecimentos, sendo a grande 
maioria microempresas e de pequeno porte. 

O prejuízo contabilizado representa 18,5% do PIB da cidade de 
Caratinga no ano de 2002. Em apenas 2 horas foi destruído o 
equivalente a dois meses de toda atividade econômica da cidade. 
Apenas em uma das avenidas, a Avenida Olegário Maciel, foram 
atingidos 120 estabelecimentos comerciais. Dos 8 mil empregos 
diretos gerados pelo comércio, estima-se que 2.720 empregos 
estiveram ameaçados em conseqüência da atual situação do setor. 

Algumas providências foram tomadas por nós. Logo na manhã da 
tragédia, no dia 16, fomos imediatamente atendidos pelo Sr. 
Secretário de Governo e Casa Civil , Deputado Federal Danilo de 
Castro, que acionou o Cel. James, Chefe do Gabinete Militar do 
Governador. Foram tomadas providências pelo CEDEC e Secretarias 
de Governo, que forneceram vigas metálicas, cestas básicas, 
vestuários, etc. 

As vigas metálicas tiraram do isolamento dois municípios, Entre-
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Folhas e Vargem Alegre, e dois distritos, São Cândido e Cordeiros. 
A ponte foi construída em mutirão, sob a coordenação dos 
engenheiros do DER. Com isso, mais de 200 produtores rurais 
puderam entregar sua produção. 

Novamente, no dia 24/1/2003, oferecemos ao Governador 
alternativas, em expediente conjunto com o Deputado Leonardo 
Quintão e o Deputado Federal Mauro Lopes, pleiteando medida 
normativa para o atendimento aos atingidos pelo FUNDESE, através 
de uma linha de crédito do BDMG. 

No dia 4/2/2003, recebidos em audiência pelo Governador do 
Estado, juntamente com o Deputado Leonardo Quintão e 
representantes de segmentos da sociedade da região, foram 
reafirmados os pleitos, o Governador garantiu o atendimento e 
agendou imediata visita à região atingida. 

Logo depois, no dia 7/2/2003, o Governador visita Caratinga e 
anuncia a criação do programa FUNDESE-Minas solidária, 
emergencial, assinando os Decretos n°S 43.174 e 43.175. 

No dia 11/2/2003, acompanhamos a visita do Gerente de Programas 
do BDMG, Plínio, que realizou reunião com empresários locais. 

Apesar da ocorrência de forças que buscaram o retardamento da ida 
dos técnicos do BDMG a Caratinga, nossa grande preocupação era 
viabilizar, o mais rápido possível, as operações, tendo em vista a 
escassez de recursos para atender a 33 cidades que tiveram 
calamidade pública reconhecida pelos órgãos de Defesa Civil. 

Li um editorial em que o Presidente da Academia Mineira de Letras, 
Murilo Badaró, dizia que nunca é demais lembrar o que disse Padre 
Antônio Vieira no famoso sermão da Sexagésima: "Palavras sem 
obras são como tiro sem bala; atroam, mas não ferem". 

Caros Deputados, o que nos impressionou foi a quantidade de 
medidas imediatas tomadas pelo Governador mostrando a eficiência, 
rapidez e muita solidariedade. Todas as forças políticas se 
concentraram em levar para a região o máximo de benefícios 
possível , pois acima das convicções ideológicas estava a 
convergência e a força da solidariedade. 

Nesse grave momento o que mais se viu foi o quanto as pessoas 
são solidárias; a quantidade de alimentos arrecadados e enviados 
àquela região mostra o desprendimento e o amor ao próximo. 
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Já dizia lsaac 8. Singer, polonês, Prêmio Nobel de Literatura: "Às 
vezes, o amor é mais forte que as convicções de um homem". 

Por isso, agradeço ao Governador por seu amor a Minas e, 
especialmente, ao Leste mineiro que hoje começa a se recuperar 
graças à força de seu povo e às medidas tomadas imediatamente pelo 
Executivo mineiro. 

O comércio de Caratinga, de lnhapim, de Santa Bárbara do Leste e 
Santa Rita de Minas e Ubaporanga começam a reagir, pois a saúde 
de um município está na força de sua economia. 

Já dizia um político e orador romano que nascera à mais de 100 
anos antes de Cristo, Cícero, "que o bem estar do povo seja a Lei 
Suprema". 

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado Adalclever 
Lopes, Srs. Deputados, quando, logo após as chuvas, fui a Caratinga, 
aquela cidade parecia uma cidade-fantasma, em que o povo 
caminhava de cabeça baixa, sem direção. Isso me deu grande 
vontade de trabalhar para ajudar. Veio-me a pergunta: o que pode 
fazer um Deputado nessa situação? Muitas vezes, o Deputado não 
tem os recursos necessários ou a caneta na mão para tomar a 
decisão de mandar os recursos para suprir as necessidades 
imediatas, que eram, primeiro, o alimento e, depois, a maneira de 
restabelecer o comércio. 

Fiquei muito triste ao ver as atividades da empresa Nutrícia 
paralisadas. Não houve a coleta do leite de quase mil pequenos 
produtores de Caratinga, pois a ponte havia caído. Funcionários 
ficaram de braços cruzados, produtores rurais não entregaram o leite 
e viram-se sem condições de manter as famílias. Deputados podem 
levar as necessidades imediatas do povo às Secretarias. Portanto, 
senti-me útil, pois fui à Secretaria com o Deputado Mauro Lopes pedir 
as vigas, liberadas por Agostinho Patrús. Foi o primeiro ofício 
despachado pela Secretaria. 

Parabenizo V. Exa. por ter tomado as decisões necessanas, e 
disponibilizando o financiamento para os comerciantes. Quando 
chegam as chuvas, o comércio sofre. O que podem fazer, então, os 
comerciantes? O Governador Aécio Neves liberou R$ 10.000.000,00 
para a reconstrução do comércio de Caratinga. Fico feliz por ser 
Deputado e ajudar a reconstruir essa cidade. Muito obrigado. 
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Faço coro com V. Exa. 

Parabéns pelo trabalho em Caratinga. É importante reconhecermos o 
trabalho do Governador Aécio Neves no período difícil por que passou 
Minas Gerais, diferentemente das medidas tomadas no último 
Governo por ocasião das chuvas de 2001. No ano passado, após as 
chuvas, algumas cidades do Norte de Minas, como Jaíba, foram 
prejudicadas com a queda de várias residências. A Coordenadoria de 
Defesa Civil atendeu prontamente a população. Mas houve o drama 
das chuvas e o do Governador Itamar Franco. Fez projetos de 
reconstrução de casas e assinou convênios com Prefeitos, que, 
infelizmente, não foram cumpridos. 

A construção de algumas casas foi reiniciada, e as famílias , 
imbuídas do sentimento de solidariedade, viram algumas de suas 
paredes serem levantadas, mas até hoje essas casas dos municípios 
norte-mineiros encontram-se inacabadas. 

O pior é que, no final do Governo, extinguiram-se os convênios e 
agora a Secretaria de Habitação está cobrando a conclusão do 
projeto, ou seja, quer que os municípios prestem contas de um projeto 
para o qual não foram repassados os recursos. 

Estamos confiantes de que o Governo Aécio Neves tem 
personalidade e aplaudimos a atitude do Governador em determinar a 
assinatura de convênios, apenas mediante a garantia dos recursos 
orçamentários, a fim de evitar o calote dado nas Prefeituras no ano 
passado. Amanhã farei um pronunciamento mostrando o descaso das 
diversas Secretarias de Minas Gerais. 

Deputado, parabéns pelo seu trabalho. Continue cobrando, pois 
temos certeza de que Aécio não dará calote, como fez o Governo 
passado. 

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

estamos iniciando nova legislatura e, com toda certeza, renova-se a 
esperança de termos um Poder Legislativo mais transparente e 
comprometido com os interesses de Minas Gerais e com a ética. 

A Assembléia, nos dois últimos anos, passou por grande turbulência, 
devido às denúncias de nepotismo, salários altos, contratação 
exagerada para cargos de recrutamento amplo e de não ter legislado, 
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como deveria, permitindo que a maioria dos projetos aprovados 
fossem de iniciativa do Executivo. 

Ao analisarmos as 63 medidas provisórias do Governo Aécio Neves, 
a despeito de termos aqui tantos Deputados novos, em cujos 
discursos vemos tanto vigor e força, a nossa esperança esvai-se, pois 
elas vêm na contramão do nosso sentimento e do povo que 
representamos. Se quiséssemos voltar a um tempo distante, 1964, 
poderíamos dizer que são os 63 atos institucionais do Governo. 

Para que se tenha uma idéia, em toda a história de Minas Gerais, 
tivemos até hoje 48 leis delegadas. Já o Governo Aécio consegue 
chegar à Lei Delegada n° 111, tirando-nos a idéia de que tínhamos 
conquistado nas urnas, no dia 6 de outubro, a ampliação da 
prerrogativa do Poder Legislativo. 

Mesmo com esse exagero de leis delegadas e com essa subtração 
de funções do Poder Legislativo, quando estudamos e analisamos 
atentamente algumas dessas leis, ficamos ainda mais admirados ao 
percebermos como este Governo começa mal e como esta legislatura 
se micia marcada pelo autoritarismo e pelo abuso do Poder Executivo. 

O art. 72 da Constituição Estadual é claro ao estabelecer que não 
pode ser objeto de lei delegada a organização dos Poderes e dos 
órgãos, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Estabelece 
ainda que a lei delegada não pode modificar a Constituição, muito 
menos uma lei complementar. Quando nos deparamos com o art. 14, 
§ 8°, da Constituição Estadual, que estabelece que a lei delegada não 
pode dispor da criação, da extinção e da transformação de órgãos e 
entidades da administração indireta, percebemos que todas as 63 
MPs ou os atos institucionais promulgados pelo Governador Aécio 
Neves se confrontam e enfrentam essas duas medidas da 
Constituição. A Lei Delegada no 49 modifica a Lei Orgânica da Polícia 
Civil , que é uma lei complementar. A Lei Delegada no 51 , que, para 
alguns pode parecer boa idéia, modifica a Constituição Estadual. Não 
sei se por infelicidade minha, medida provisória do Governador altera 
exatamente a Emenda à Constituição n° 39, de nossa autoria, que 
trata do Corpo de Bombeiros. 

Os absurdos não param por aí. No DER, cargos foram 
transformados por meio de lei delegada. O IPSEMG, também por lei 
delegada, teve sua estrutura alterada. Fizemos um estudo sobre a 
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constitucionalidade das leis delegadas e estamos agora analisando 
o seu impacto financeiro. Alegaram que houve economia de 
R$20.000.000,00 durante um ano, contra um déficit, que começou no 
Governo Eduardo Azeredo, de R$2.400.000.000,00. Na verdade, a 
estrutura do IPSEMG ficou mais cara. É falacioso o discurso relativo à 
economia pronunciado pelo Governador. Os cargos de recrutamento 
limitado do IPSEMG foram transformados em amplo e limitado, que 
poderão ser preenchidos por qualquer servidor da administração 
direta. O IPSEMG está sob intervenção. Estão gastando o dinheiro da 
saúde e da assistência previdenciária do servidor por meio da Lei 
Complementar n° 64? Mas o IPSEMG está com uma estrutura mais 
cara. 

Nos próximos dias, teremos o estudo relativo ao impacto financeiro 
provocado pela lei delegada, da Secretaria da Fazenda e 
constataremos a falácia do discurso do Governador. Apresentamos 
um projeto de resolução para revogar as leis delegadas. 

Há outra pérola que o governante de plantão realizou no Estado. 
Editou as Leis Delegadas n°s 11 O e 111 depois de vencido o prazo 
concedido pela Assembléia, em 1 o de fevereiro . Não houve nem zelo 
para disfarçar esse ato. 

Além do mais, quatro anexos: um, de 4 de fevereiro , que retificou a 
Lei Delegada no 68; outro, de 5 de fevereiro, que corrigiu a Lei 
Delegada no 1 09 e o de 6 de fevereiro, que tratou da lei Delegada no 
1 00, que foi retificada, extrapolando, então, a competência dada pela 
Assembléia. Estamos vendo a quebra da autonomia dos Poderes. 
Temos um Governador que acha o Poder Legislativo cada vez mais 
descartável e age de forma autoritária. Minas vive um estado de 
exceção graças ao "governante de plantão". Infelizmente, ruim para 
Minas, ruim para o Poder Legislativo e péssimo para o princípio 
democrático. Obrigado. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

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

Presidência passa à 2 a 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 
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abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima 
reunião. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados lvair 
Nogueira, informando sua indicação para Líder da Bancada do PMDB 
e indicando o Deputado Chico Rafael para Vice-Líder da Bancada; 
Chico Simões, informando que foi indicado Líder da Minoria; e 
Leonídio Bouças, informando sua filiação ao PTB (Ciente. Publique-
se. Cópia às Comissões e às Lideranças.). 

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta (22), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei n°s 5, 208 e 528/99; 869, 909, 932, 1.000, 1.005, 
1.114, 1.135, 1.187 e 1.336/2000; 1.532, 1.573, 1.611, 1.653, 1.778, 
1.881 e 1.892/2001 e 1.965, 2.066 e 2.307/2002; e Laudelino Augusto 
(2). solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 
26/2000 e do Projeto de Lei no 2.441/2002. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, 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 Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados - e 
agora temos de frisar bastante "Sras. Deputadas", porque elas 
ocuparam espaço, legítimo e justo, neste parlamento -, senhoras e 
senhores, ocupo a tribuna, aproveitando esta primeira fala para 
saudar todos os novos nobres Deputados que, legítima e 
democraticamente, foram conduzidos a esta Casa para representar o 
povo mineiro. Sentimo-nos honrados e felizes por contar com sua 
presença. 

Parlamento é isso mesmo. É sempre suposta a existência do 
contraditório, e só existe parlamento na medida em que as idéias 
sejam confrontadas, cada um defendendo aquelas de que tem 
convicção. A partir daí, em um determinado momento, as convicções 
são definidas no voto. 

Se voltarmos na história, perceberemos que todo o desenvolvimento 
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inglês, que levou a Inglaterra a se transformar em uma potência, foi 
a partir da reforma política e da implantação do parlamento. O 
parlamento é o ambiente propício para o debate das idéias, para as 
discussões, para que se estabeleça verdadeiramente o contraditório. 
Isso faz parte do regime democrático. 

Percebemos nesta nova legislatura, como é comum acontecer, o 
parlamento, pouco a pouco, ocupar seu espaço. Temos a Maioria, a 
Minoria, os partidos que são de apoio ao Governo e os que se opõem 
a ele. O papel da Oposição é democrático e necessário para a 
democracia. Sem oposição a sociedade corre um sério risco de ver 
uma série de medidas contrárias à sua vontade implantadas por não 
ter havido quem as contestasse, quem se opusesse a elas. Ainda que 
a Oposição seja derrotada, ela cumpre o seu papel de alertar a 
sociedade, de fazer a discussão. 

A primeira discussão que estamos enfrentando foi trazida aqui pelo 
Deputado que me antecedeu nesta tribuna e diz respeito à lei 
delegada. Uma lei delegada é bem diferente de uma medida 
provisória. Se o parlamento conceder delegação legislativa, o 
Executivo poderá usá-la. Se o parlamento negar. o Executivo não 
poderá utilizar-se desse instrumento. 

Não há nenhum regime de exceção, nenhum ato institucional. Ao 
contrário , este Poder Legislativo, democraticamente, regimentalmente, 
observando toda a tramitação, delegou ao Poder Executivo a 
competência para, sob determinadas normas e regras, em 
determinado período, realizar a sua reforma. Eu diria uma mini-
reforma administrativa, uma vez que determinados órgãos não podem 
ser modificados por essa delegação. Não estamos falando aqui em 
ato institucional, em medida provisória. 

Estamos falando de uma delegação aprovada democraticamente 
neste Plenário. Se foi delegado, foi delegado ao Poder Executivo. Era 
o Governador Itamar Franco, não era ainda o Governador Aécio 
Neves. Delegou-se ao Poder Executivo a realização de uma reforma 
de sua estrutura. 

O número dessas leis não quer dizer que seja bom ou ruim . Se 
foram 63, poderiam ter sido 520, ou 1 O, ou 30. Não é o mais 
importante. Isso não determina se é bom ou se é ruim. Temos de 
observar os resultados que serão produzidos para a sociedade. Essa 
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é a pergunta que temos de fazer. Temos de perguntar em que 
condição foi encontrado o Governo de Minas. Estruturas se 
sobrepondo, disputa entre órgãos, vários deles fazendo a mesma 
coisa. 

Há uma proposta claramente definida de otimizar esforço humano e 
recurso humano, recurso público, recurso financeiro. O que se 
procurou foi isso. O que se procurou foi dar mais agilidade ao Poder 
Executivo, à administração pública estadual. O que se procurou foi 
reduzir custos. Porém, a redução de custos não foi necessariamente a 
principal meta alcançada. Alcançar o nivel administrativo capaz de 
produzir os resultados que o povo mineiro espera, isso, sim, foi 
buscado. É possível até que alguns erros tenham sido cometidos, pois 
somente Deus é infalível. Este é o papel do parlamento: se 
exorbitaram do poder, do prazo, por exemplo, esta Casa poderá 
perfeitamente discutir. Faz parte do estado de direito, do regime 
democrático. Existe Poder Legislativo, existe Poder Judiciário. Não é 
um parlamentar que dirá se é ou não constitucional. Há um conjunto 
de leis, há o Poder Judiciário, e há instâncias no próprio Poder 
Legislativo, como a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, 
existem mecanismos para correção dos excessos que porventura 
tenham sido praticados. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Muito obrigada, 
Deputado Miguel Martini e Deputado Alberto Bejani, por me permitir 
falar primeiro. Acabamos de escutar, ainda há pouco, um 
pronunciamento muito bonito do Deputado Bonifácio Mourão. Ele citou 
o filósofo que falou sobre as águas do rio . Quando estão dentro de 
seu leito, exercem papel importante para a humanidade. Criam vida. 
dão vigor à natureza. Quando as águas do rio extrapolam suas 
margens, causam desastre, morte e destruição. As palavras do 
Deputado Bonifácio Mourão não foram essas, mas é esse o sentido 
do pensamento. Achei muito bonito. 

Quero lembrar ao Deputado Miguel Martini que a Assembléia 
Legislativa votou, na sua maioria, a favor da lei delegada. A delegação 
legislativa permitia ao Governador criar leis e fazer modificações num 
período, parece-me que de 1° até 31 de janeiro. O jornal publicou até 
6 de janeiro leis, mudanças, novidades que o Governador ousou fazer. 
Quer dizer, extrapolou. Temos um poder. Nosso poder também tem 
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limite. Não estamos acima da Constituição mineira, tampouco 
acima da Constituição Federal. Então, não poderíamos dar ao 
Governador Aécio Neves poderes superiores aos das Constituições 
Estadual e Federal. 

Ele, que foi Presidente da Câmara Federal , está ciente disso. Então, 
quando extrapola, desrespeitando as Constituições Federal e 
Estadual, desrespeita também o poder, que nós, da Assembléia 
Legislativa, concedemos para que fossem feitas as mudanças 
necessárias. Com relação à economia, ainda tenho algumas dúvidas, 
ou seja, se o que fez foi economizar para o Estado ou apenas 
remanejar recursos de acordo com seus interesses futuros. 
Lamentamos que o Governador Aécio Neves não tenha respeitado o 
poder que lhe foi concedido. 

O Deputado Miguel Martini - Deputada Maria José Haueisen, 
obrigado pelo aparte. Aquilo que extrapolar a delegação será revisto. 
Há um processo de identificação desse fato: não podemos pressupor, 
porque existem outros técnicos competentes que podem avaliar isso. 
No caso de dúvidas, temos de recorrer às instâncias competentes 
para dirimi-las. Estamos defendendo o objetivo dessa delegação 
concedida ao Governador. A celeridade foi pedida em razão disso: 
quanto mais rapidamente essas modificações da estrutura forem 
implementadas, mais rapidamente os resultados serão alcançados. 

V. Exa. disse não ter certeza de que haverá economia. A redução do 
custo é clara e óbvia: se existiam 22 Secretarias e foram reduzidas 
para 17, alguma economia haverá. A determinação do Governador de 
reduzir em 20% o custo de recrutamento amplo nessas Secretarias 
também resultará em economia. Mas isso não é o mais importante, 
porque dar maior agilidade ao poder público para responder às 
demandas da sociedade é o principal objetivo a ser alcançado. 

Temos de avaliar se todas as medidas estão realmente dando maior 
agilidade às questões relativas aos problemas do povo mineiro; a seus 
direito e ao que espera. Se a legislação for extrapolada, faremos as 
correções, mas o espírito continuará. Queremos dar ao Poder 
Executivo uma estrutura capaz de corresponder aos anseios da 
sociedade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Miguel Martini. Aproveito esta oportunidade para saudar os novos 
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colegas que chegam a esta Casa, desejando que todos sejam 
abençoados pelo Pai maior. 

Estou ficando preocupado. Em Minas Gerais. estamos 
acompanhando atentamente não só o trabalho do Governador Aécio 
Neves, mas também o do Presidente da República, porque é o 
Presidente de todos os brasileiros. Estamos pedindo que Luiz Inácio 
Lula da Silva taça a melhor administração que o Brasil já teve, pois 
hoje não é mais PT, mas Brasil. Estou estranhando que o PT, sempre 
tão racional em Minas, que tem cabeças bri lhantes, comece a mostrar 
a intenção de obstruir o andar mais rápido do Governo de Minas, 
impedindo a estabilidade econômica no Estado. Lamento, porque 
entendo - e peço a Deus que outros também assim o entendam, e 
acredito que assim será - que se Minas der certo contribuirá para que 
o Brasil dê certo. Nunca teremos um Governo administrado - repito, 
que Deus permita - com brilhantismo pelo Presidente Lula, que poderá 
dizer que o Brasil deu certo, se os Estados não estiverem com as 
suas economias estabilizadas. 

Portanto - e quem sou eu para dar conselho às cabeças brilhantes 
do PT, pessoas letradas e experientes -, a sugestão deste humilde 
Deputado, que tem a honra de aprender e muito com vocês, no 
segundo mandato, é a de que facilitem, a fim de que possamos saber 
que amanhã a saúde em Minas estará brilhante, mineiros terão 
segurança, empregos estarão surgindo com novas indústrias, o 
comércio estará ativo. O Estado esteve paralisado durante alguns 
anos pela incompetência administrativa. Agora não. 

Temos um jovem enxergando o futuro, que precisa fazer um 
governo brilhante. Fica uma sugestão aos amigos do PT, que é um 
partido sério, de cabeças brilhantes. Partido que tem o Durval Ângelo, 
homem letrado, que conhece, de trás para a frente, as Constituições 
Estadual e Federal, que sabe o significado da lei delegada e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, assim como a Le1 de Licitações. Há outros 
nomes importantes no PT. Vamos juntos lutar para que o Brasil dê 
certo. Para 1sso, precisamos da vitória de Lula e de Aécio. Muito 
obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Gostaria de somar-me a 
V.Exa., quando deixa bem claro a diferença entre lei delegada e 
medidas provisórias, os reais objetivos dessa lei delegada, e os 
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motivos de sua aprovação nesta Casa. Mais que isso, trago alguns 
exemplos concretos - ainda que minúsculos -, neste grande universo 
da administração pública. 

Quando administramos Divinópolis, encontramos uma cidade com 
13 secretarias e reduzimos esse número para 5. Naquela ocasião, 
tivemos o apoio unânime do PT. Tudo dentro do princípio da 
moralidade e probidade com a coisa pública. Vemos aqui os alunos da 
escola de música, que nem sequer possuem salas para estudar. 
Vamos teimar em querer que o Estado continue inchado, com 
milhares de cargos de livre nomeação? O que o Governador Aécio 
Neves fez e está fazendo é prestar grande serviço a Minas Gerais; é 
dar exemplo ao Brasil , enxugando e agilizando a estrutura pública, 
melhorando a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Portanto, 
é um abs~rdo. Fazer oposição, como V. Exa. afirma, é legítimo e 
democrático. Mas desconhecer o que é de interesse público? 
Seremos, acima de tudo, prudentes. A lei delegada permitiu ao 
Governador, de maneira clara, reorganizar o Estado, buscando a 
redução de custos e tornando a sua estrutura mais funcional. Diante 
disso, aplaudo, não apenas a defesa que V. Exa. faz, mas a iniciativa 
do Governador. Acredito que, desse modo, reduziremos o custo da 
folha de pagamento sem prejuízo para o funcionário público, os custos 
indiretos e as mordomias. Assim , teremos dinheiro para aplicar na 
educação e na saúde. É isso o que estou entendendo como objetivo 
principal. Comungo com V. Exa. e reitero que precisamos nos unir 
naquilo que for bom para Minas. Não apenas no discurso. Se é bom 
para Minas, iremos apoiar. Caso contrário, faremos oposição. Enxugar 
a máquina administrativa, reduzir cargos de livre nomeação - isso não 
é bom para Minas? É óbvio. Sempre foi defendido pelas cabeças mais 
brilhantes, que apóiam um governo plural e justo, que tenha as 
questões sociais como prioridade, e não os interesses mesquinhos de 
minorias. Não tenho dúvidas de que a lei delegada está prestando 
grande serviço, na medida em que possibilitou uma reforma 
adequada. Ou, pelo menos, o início de uma reforma para nosso 
Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Ouvi que o atual Governo começa 
desrespeitando o parlamento mineiro. Na história de Minas Gerais não 
houve e não haverá, pelos sinais demonstrados pelo Governador, 
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alguém que respeitou e respeitará tanto o Poder Legislativo como 
Aécio Neves. 

Lembro-me de que o Governo que acaba de sair nem recebia 
parlamentares. Recentemente foi pedida audiência ao Governador e, 
independentemente de ser Oposição ou Situação, havia demanda 
interessante para o povo. Essa comissão foi recebida e respeitada por 
ser formada de parlamentares. Neste novo tempo é precipitado 
qualquer julgamento no sentido de tentar impingir ao Governador 
Aécio Neves a marca de não democrata ou de quem não respe ita o 
parlamento. Estamos apenas começando, e o Governador tem quatro 
mandatos como Deputado Federal, foi Presidente da Câmara dos 
Deputados e respeita este parlamento, tem consc1encia da 
importância do seu papel e da ajuda que dará estando no Governo. 
Temos apenas que discordar e dizer mais uma vez que o papel da 
Oposição é esse mesmo, apresentar o contraditório. Mas é preciso 
que façamos análise mais serena para avaliar o que realmente é 
importante para o povo mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1°, tranferi-la 
ao Deputado Doutor Viana. A Presidência defere o requerimento e fixa 
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Doutor 
Viana. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores das galerias, imprensa, funcionários desta Casa, 
telespectadores da TV Assembléia, três assuntos trazem-me a esta 
tribuna. Inicialmente, agradeço a Deus, por estar em meu segundo 
mandato na condição de Deputado, aos eleitores presentes em mais 
de 500 municípios mineiros, que depositaram sua confiança em minha 
pessoa, e, principalmente, aos daqueles municípios onde tive votação 
majoritária. Não os decepcionarei, continuarei neste mandato, lutando 
pelas causas dos mais necessitados, apoiando e apresentando 
projetos de interesse do povo mineiro. Buscarei melhorias para a 
saúde, defenderei a educação de qualidade, procurarei levar o esporte 
a todas as camadas sociais, combaterei as drogas, promoverei maior 
integração do turismo com a sociedade e lutarei pelos direitos do 
funcionalismo público e por tantos outros direitos do cidadão indefeso. 
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A todos os meus pares, as boas-vindas, principalmente aos de 
primeiro mandato. Coloco-me à disposição de todos para auxiliá-los 
no que for possível e também crescer no conhecimento de cada um. 

Creio que o espírito de união deve prevalecer sempre nesta Casa 
Legislativa. Afinal de contas, estamos aqui com um único objetivo: 
promover o bem-estar da população de Minas Gerais. 

Convoco todos os colegas a se engajarem numa tarefa única e 
premente: o fortalecimento do Poder Legislativo, que deve cumprir o 
seu papel legislador, pois, apesar da independência entre os Poderes, 
em nome do povo mineiro, devemos trabalhar em parceria com o 
Executivo e o Judiciário. 

Em segundo lugar, dirijo minhas palavras aos funcionários efetivos e 
do Grupo de Execução desta Assembléia Legislativa. Chamo a 
atenção dos meus pares sobre assunto que envolve esses 
funcionários. 

No início de 2002, os referidos servidores foram convidados a 
debater, em seminário, o aprimoramento de suas carreiras, e, findos 
os trabalhos, na época, restaram algumas questões para serem 
regulamentadas em deliberação posterior. 

No final de 2002, foi apresentada pela Mesa a Deliberação no 2.327, 
que, além de regulamentar a Resolução n° 5.203, que definiu o que foi 
discutido no seminário, também alterou o plano de carreira , o que 
normalmente seria feito por outra resolução e que não foi 
anteriormente acordado com o funcional ismo. 

A citada deliberação, em seu art. 7°, inciso 11 , alínea "d", instituiu, no 
segundo ano do período aquisitivo, a premiação por "performance", o 
que subjetivamente exclui , "a priori", cerca de 50% dos servidores 
aptos a progredir na carreira. Ou seja, a premiação por "performance" 
gerou um clima de animosidade entre aqueles que teriam direito aos 
benefícios da carreira nos moldes anteriores, além de causar 
ansiedade entre os Gerentes de área, que terão de optar - de maneira 
subjetiva - pela promoção de alguns funcionários, em detrimento de 
outros. 

Desejo ressaltar para os nobres colegas que a justiça deve ser feita 
para os servidores, que pleiteiam a exclusão da alínea "d". Outras 
alíneas do mesmo artigo, tais como as que tratam de avaliação 
individual de desempenho, aprimoramento profissional , resultado 
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extremamente importantes para a promoção. Em toda a deliberação, o 
único tópico polêmico é a premiação por "performance", que - volto a 
afirmar - é completamente subjetiva. O funcionário deve ser avaliado 
100% pelo seu valor profissional, sem discriminação prévia. Promoção 
não é aumento, é conquista prevista na Constituição. Atualmente, a 
folha de pagamento de pessoal da ALMG, conforme disponível para 
consulta no site da Assembléia, está abaixo do previsto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que aprovou 
recentemente os planos de carreira do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas - dos quais fui relator à época -, muito bem aceitos 
por todos, em momento algum cogitou a inclusão dessa premiação 
por "performance" nos referidos planos. 

Peço e aguardo que a nova Mesa Diretora da Assembléia analise 
com carinho a solicitação dos funcionários , para que futuramente 
todos possam ser promovidos com justiça, pois uma deliberação 
'subjetiva· pode gerar prejuízos. 

Estive na última reunião em que os funcionários levaram suas 
reivindicações ao Presidente Mauri Torres, que ficou de avaliá-las e, 
posteriormente, posicionar-se a respeito. 

Espero que o Presidente e a Mesa Diretora consigam atender aos 
justos e reais interesses dos nossos valorosos e competentes 
servidores. 

Deixo uma citação. Houve na Casa uma reunião dos funcionários 
com os representantes na segunda-feira. Por coincidência, na terça-
feira publicou-se no "Minas Gerais" o artigo "Judiciário de Minas reduz 
despesas··, onde encontramos que o Presidente do Tribunal de 
Justiça, numa reunião com o Governador Aécio Neves e o próprio 
Presidente da Assembléia, Mauri Torres, destacou a importância do 
diálogo entre os Poderes e discriminou a forma como está sendo feito 
o enxugamento das despesas no Judiciário mineiro, tais como: corte 
de horas-extras; corte do número de terceirizados - não mais serão 
preenchidas vagas na área de apoio administrativo; proibição de 
ligações de telefones fixos para celular e vice-versa e ligações 
interurbanas; otimização de seNiços de correios por meio de malotes; 
defesa do fim do apostilamento e, como um ponto muito importante, o 
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investimento na carreira do servidor. Isso não é gasto, é 
investimento, lucro, vantagem e crescimento para o servidor do Poder. 

Então, aguardamos do nosso Presidente também esse 
comprometimento. 

Sr. Presidente, quero também antecipar minhas homenagens por 
meio de dois requerimentos apresentados nesta Casa. O primeiro 
objetiva homenagear o Municfpio de Augusto de Lima, um dos que 
compõem a minha base eleitoral majoritária e completa 40 anos de 
emancipação política no próximo dia 1 o de março. Reafirmo o meu 
trabalho de parceria com a administração municipal , a Câmara de 
Vereadores e demais lideranças, em prol de melhorias para a 
população augustolimense. O município, que se localiza na Zona do 
Médio Rio das Velhas, além de ter extraordinário potencial turístico 
também extrai recursos da pecuária, do beneficiamento de quartzo, da 
indústria têxtil, entre outras fontes. 

Apresentei outro requerimento felicitando a Associação Comercial , 
Industrial e Agropecuária de Corinto-ACIAC-, que, no próximo dia 22 
de fevereiro , completará 45 anos de fundação. Trata-se de associação 
de extrema importância para aquela cidade, parceira do SEBRAE, 
FEDERAMINAS e da Prefeitura Municipal de Corinto, em busca do 
desenvolvimento e progresso do lugar. A ACIAC oferece tanto 
serviços de consultoria e proteção ao crédito quanto cursos de 
aperfeiçoamento pelo FAT, constituindo-se ponto de orientação para o 
comércio e a agropecuária de Corinto. Auguro muito êxito e sucesso à 
sua administração. 

Como ainda sobra-me tempo, quero dizer também não à guerra. A 
alegria por estar nesta tribuna agora é um contraste com a dor que 
sinto no peito ao pensar nos últimos acontecimentos internacionais, na 
iminência da guerra dos Estados Unidos contra o lraque. Nos 
arredores do lraque - o segundo maior produtor mundial de petróleo -
estão concentrados cerca de 150 mil soldados norte-americanos e 
britânicos, prontos para atacar o I raque a qualquer momento. 

No último dia 15, "Dia Mundial da Marcha pela Paz", milhões de 
pessoas promoveram manifestações em centenas de cidades 
espalhadas por todo o Planeta, a favor da paz. Homens, mulheres, 
jovens e crianças elevaram suas vozes contra a guerra que, se 
ocorrer, será prejudicial ao mundo inteiro e. em especial , ao Brasil , 
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que busca se acertar. O nosso País ficará exposto novamente aos 
especuladores internacionais, que por qualquer motivo elevam o risco 
Brasil, trazendo, em conseqüência, a alta dos juros, do dólar, 
estagnação da economia e tantos outros prejuízos. 

Assessores do Presidente Lula já avisaram que se estourar a guerra 
e o mercado financeiro se tornar apreensivo será necessário aumentar 
a taxa de juros. E o custo de VIda, Já tão sofrido, será mais uma vez 
elevado. No entanto, o pior de tudo serão as vidas perdidas - civis em 
sua maioria - sem razão aparente, perdidas somente para satisfazer a 
loucura de poucos líderes de grandes países. 

O momento é de união em busca da paz, contra a guerra, em nome 
do amor. Que este meu pedido seja registrado junto com as vozes de 
milhões de pessoas do mundo inteiro: que não haja guerra, e sim a 
paz e a harmonia entre os homens. 

Volto a afirmar que estarei acompanhando, ao lado dos funcionários, 
a justa reivindicação do que aqui foi dito e discutido recentemente com 
o Presidente. Tenho certeza de que o Presidente Mauri Torres, 
juntamente com toda a Mesa, olhará com equilíbrio e justiça a 
solicitação dos funcionário desta Casa. Obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, embora o Deputado 

Doutor Viana tenha levantado uma questão importante - a Bancada 
dos Trabalhadores, inclusive, já esteve conversando com os 
funcionários desta Casa, somos solidários à reivindicação deles, a 
qual evidentemente será discutida pela Mesa, e teremos uma posição 
muito firme favorável aos servidores-, V. Exa. pode notar que não há 
quórum para o prosseguimento da reunião. Quase só os Deputados 
do PT, do PC do B, com raríssimas exceções, estão no Plenário. 
Pediria então a V. Exa. que, de plano, encerrasse a reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
20, 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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Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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. 

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

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

- A Deputada Jô Moraes, 1 8 -Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do Supremo Tribunal 

Federal , comunicando que foi julgado procedente o pedido formulado 
na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 508. 

Do Sr. José Roberto de Paiva Gomes, Prefeito Municipal de Três 
Corações, solicitando a derrubada do veto à Proposição de Lei no 
15.347. (-Anexe-se ao veto à Proposição de Lei no 15.347.) 

Do Sr. Luiz Alberto Silva, Presidente da Federação Nacional das 
APAEs, encaminhando um exemplar do livro "Legislação Comentada 
para Pessoas Portadoras de Deficiência e Sociedade Civil 
Organizada". 

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 COMPLEMENTAR No 1/2003 

Altera a redação dos arts. 3° e 85 da Lei Complementar 64, de 25 de 
março de 2002. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002 fica 

acrescido do seguinte § 3°: 
"Art. 30- ....................................... . 
§ 10 - ............................................. .. 
§ 20 - .............................................. . 
§ 3° - Fica assegurado ao servidor o direito de opção entre a 

assistência a que se refere o art. 85 e o Seguro-Saúde previsto no § 
go daquele mesmo artigo.''. 

Art. 2° - O art. 85 da Lei Complementar n° 64 de 25/03/2002 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 85 - O IPSEMG poderá prestar, mediante opção do servidor, 
assistência médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e 
complementar aos segurados referidos no art. 3° e servidores não 
titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva aos seus 
dependentes. 

§ 10 - .......................................... .. 
§ 20 - ........................................... . 
§ 30- ......................................... . 
§ 4° - A contribuição será descontada compulsoriamente do servidor 

que optar pela assistência a que se refere o "caput" e será recolhida 
diretamente ao IPSEMG, até o último dia previsto para o pagamento 
da folha dos servidores públicos do Estado. 

§50- ...... ..... ................................ .. 
§ 60 - ............................................ . 
§ 70 - ........................................... . 
§ao - .. ........................................ .. 
§ go - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o 

Ministério Público e o Tribunal de Contas, ficam autorizados a criar 
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Seguro-Saúde facultativo, destinado à prestação da assistência a 
que se refere o "caput", aos seus membros. servidores e respectivos 
dependentes, na forma de regulamento, assegurada a participação 
paritária dos segurados na sua gestão. 

§ 1 O - A contribuição patronal e dos servidores optantes será 
destinada ao custeio do Seguro-Saúde, nos mesmos índices e 
condições, ficando vedada a majoração dos percentuais.". 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Desde que foi editada a Lei Complementar 64/2002, 

criou-se uma situação de desconforto e, por que não dizer de injustiça 
no Estado de Minas Gerais. Os servidores foram compulsoriamente 
compelidos a associar-se ao IPSEMG, para que este lhes preste 
assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 

Consideramos a imposição legal uma injustiça, uma vez que parcela 
significativa dos servidores não deseja, por motivos vários, manter-se 
associada ao IPSEMG para este fim. Além da possibilidade de adesão 
a planos privados de saúde, diversas categorias de servidores 
poderiam optar pela criação de Seguros-Saúde, no âmbito de seus 
respectivos poderes. 

Apesar de esta ser a intenção manifestada por algumas categorias 
de servidores públicos estaduais, o legislador entendeu por bem 
tornar obrigatória a adesão à assistência prestada pelo IPSEMG. 

Nosso projeto tem a intenção de corrigir o que consideramos uma 
injustiça, pois a todos deve ser assegurada a liberdade de escolha. 

Ressaltamos o princípio da solidariedade, no que diz respeito às 
assistências médica, hospitalar. odontológica e farmacêutica. Não é 
princípio constitucional e, sendo assim, consideramos que deveria, em 
nosso Estado. prevalecer o caráter facultativo da adesão a qualquer 
tipo de assistência à saúde. 

A compulsoriedade instituída pela Le1 Complementar no 64/2002 é, 
além disso, de constitucionalidade duvidosa, tanto que algumas 
categorias funcionais já têm assegurado o direito, pela via judicial, de 
que os valores descontados compulsoriamente dos seus vencimentos 
sejam objeto de depósito judicial, até que o Poder Judiciário decida 
sobre a constitucionalidade de tal cobrança. 

Resta, portanto, clara a fragilidade da compulsoriedade ora em 
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discussão, face à Constituição Federal, além de sua injustiça, 
distorção que esperamos seja corrigida por meio da aprovação deste 
projeto de lei. 

- 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. 

PROJETO DE LEI No 54/2003 
Dispõe sobre o direito à informação estabelecido nas Constituições 

Federal e Estadual, modifica o Decreto no 41.167, de 6 de julho de 
2000, e garante o acesso via Internet a informações públicas. Projeto 
Minas Transparente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica assegurado a todo cidadão o direito às informações 

públicas, por meio da Internet, como instrumento garantidor do 
princípio da publicidade. 

Art. 2°- O Estado de Minas Gerais alimentará e manterá atualizadas 
informações públicas do Estado no domínio www.mg.gov.br. 

Art. 3°- Todos os órgãos públicos da administração direta e indireta 
deverão fornecer mensalmente as seguintes informações: 

1- resumo dos contratos realizados pelo órgão, autarquia ou 
fundação, com os seguintes dados: objeto, valor, número do processo 
de licitação, valor do empenho, data da publicação no diário oficial ; 

11- valor da remuneração paga aos servidores e agentes públicos, 
com o cargo e o número de servidores e agentes beneficiados por 
órgão; 

111- obras em execução com nome da empresa, municípios atingidos, 
estágio do projeto, valor total e valor desembolsado; 

IV- resumo dos convênios e contratos com o objeto, partes e as 
obrigações e valores cabíveis ao Estado. 

Parágrafo único - Nos contratos em que ocorrer a dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, deverá constar a justificativa legal. 

Art. 4°- O Estado de Minas Gerais terá um único endereço eletrônico 
(e-mail) para acesso direto dos cidadãos. 

Parágrafo único - Todas as consultas deverão ser registradas, 
analisadas, respondidas e arquivadas. 

Art. 5°- É expressamente proibida a criação de novos serviços de 
atendimento ao cidadão que não tenham, em todo ou em parte, sua 
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versão na Internet. 

Art. 6°- Os titulares do Poder Executivo do Estado, do Poder 
Legislativo e do Judiciário, os órgãos públicos da administração direta 
e indireta, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são 
responsáveis pelos conteúdos das informações disponibilizadas. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Adelmo Carneiro Leão 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Justificação: Os governos democráticos devem dar o max1mo de 

transparência às suas ações. As instituições públicas, mais do que 
qualquer outra, podem beneficiar-se da eficiência e do melhor serviço 
derivados das tecnologias digitais e de telecomunicações para cumprir 
essa obrigação. Entretanto, a maioria dos órgãos de administração 
pública estão atrasados no uso dessas ferramentas , já amplamente 
utilizadas pelas empresas privadas. 

O uso desse instrumento não se faz necessário apenas para 
combater o atraso tecnológico, mas para garantir uma política pública 
efetiva e sistemática de democratização de informações que promova 
a maior publicidade possível de seus atos por meios acessíveis a 
qualquer cidadão, cumprindo-se, assim, a Constituição Federal e a 
Constituição Estadual, que determinam o amplo controle social. 

A tecnologia de informática e de telecomunicações disponível hoje 
oferece mecanismos que devem ser utilizados na execução das 
políticas públicas, garantindo-se amplo espaço de participação 
popular, principalmente no controle da burocracia estatal. 

O argumento de que os serviços públicos desenvolvidos pelo 
Governo não devem estar disponíveis na Internet, em razão da atual 
dificuldade de acesso da população, não resiste à constatação de que 
um microcomputador ligado na Internet é cada vez mais fácil e mais 
rápido que o acesso da população a qualquer guichê de serviço do 
Governo. O fato é que as facilidades da Internet estão cada vez mais 
disponíveis ao público em geral. 

Também a tese de que os cidadãos precisam, primeiro, de certos 
serviços básicos para, depois, terem acesso a informações, pode ser 
facilmente rebatida: o direito à informação sobre bens e serviços 
públicos deve ser democratizado, sob pena de ficar restrito à camada 
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mais bem informada, e a Internet é hoje o meio para que a 
população, individual ou coletivamente, possa ter acesso, de forma 
mais democrática e universal, a tais serviços e informações. 

O Governo de Minas Gerais, mediante o Decreto n° 41 .167, 
publicado em 6/7/2000, criou um portal na Internet, chamado e-
governo, unificando ali um espaço para cidadãos, prefeituras, 
sindicatos, escolas, associações, empresas e imprensa tomar 
conhecimento da estrutura administrativa do Estado, seus órgãos 
constitutivos e os serviços disponíveis. 

Com uma análise rápida, podemos perceber a importância e 
abrangência dessa possibilidade na democratização de informações e 
na intenção de transparência do Governo Itamar Franco. Devemos 
igualmente analisar mais detidamente a possibilidade de 
estabelecimento de um e-governo, e de criação de uma política efetiva 
de controle social. Não podemos restringir, como faz o decreto 
anteriormente mencionado, o conteúdo do que será disponibilizado à 
população. Devemos dar um passo adiante e ampliar seu conteúdo 
para possibilitar um amplo controle social sobre os gastos públicos. 
Os conteúdos de contratos, obras, convênios, salários devem ser 
divulgados de forma a garantir um amplo controle social sobre a 
máquina pública. 

Segundo os estudiosos do tema, existem quatro principais formas de 
poder político, ao se utilizar a Internet para fins de democratização da 
vida política nas sociedades modernas: 

a) prestação de serviços e informações publicas à população; 
b) apoio na organização de movimentos sociais e formação de redes 

na sociedade civil ; 
c) implementação de mecanismos de democracia eletrônica; 
d) fomento à democratização do acesso à comunicação eletrônica. 
Analisando a utilização da Internet, vemos que ela exerce um 

grande e crescente fascínio sobre cientistas sociais, preocupados com 
o impacto dessa mudança tecnológica sobre o comportamento do 
consumidor e as formas de vida contemporâneas e também como 
essa inovação pode afetar a vida política das sociedades modernas. 
Alguns analistas chegam a apontar a Internet como o grande 
prenúncio de uma época democrática, capaz de introduzir 
mecanismos de democracia direta e, dessa forma, ultrapassar os 



limites da democracia representativa, vigente desde o século XIX. 
Independente de nosso grau de otimismo com relação ao impacto 

democratizante dos novos meios eletrônicos de comunicação, não 
podemos negar que a introdução e universalização dessa nova 
tecnologia, principalmente a partir da implementação de políticas 
públicas de democratização de informações, poderá ser um agente 
integrador e democratizador do Estado e da sociedade brasileira. Será 
também, certamente, um poderoso instrumento de combate ao 
desperdfcio e à corrupção, devido à publicidade dos procedimentos e 
gastos de cada órgão da administração. 

Mas, como sabemos, não basta a tecnologia; é necessário haver 
vontade política operante, além de uma aglutinação de forças políticas 
atuando para forçar a pesada burocracia estatal a dar esse passo 
para abrir as caixas pretas e converter cada cidadão plugado à 
Internet em um "Pequeno Irmão", usando-se um eufemismo, para que 
os indivíduos passem a ter controle sobre as ações do Estado, num 
exemplo ao contrário do famoso romance "1984". 

Dessa forma, devemos usar a tecnologia disponível, que, no 
Governo Federal, é utilizada apenas para arrecadar Imposto de 
Renda, para fomentar uma rede social de relação com o Estado, que 
potencialize e possibilite o fortalecimento da sociedade civil, frente aos 
poderes da burocracia e da política tradicional. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 55/2003 
Proíbe a utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto, o 

Mineirão, para fins que não sejam diretamente relacionados com a 
prática dos esportes, para os quais foi projetado e construído. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica vedada a utilização do Estádio Governador Magalhães 

Pinto para fins que não sejam diretamente relacionados com a prática 
dos esportes, para os quais foi projetado e construído. 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: As razões pelas quais se propõe a proibição 

mencionada apóiam-se nos freqüentes impedimentos que o Estádio 
Governador Magalhães Pinto vem sofrendo de servir de palco maior 
para eventos esportivos, principalmente os relacionados ao futebol. O 
estádio, carinhosamente apelidado de Mineirão, foi inaugurado em 
1965, ocupando a posição de segundo ma1or estádio coberto do 
mundo, com capacidade para 130 mil pessoas. Tal empreendimento 
contribuiu sobremaneira para elevar o futebol mineiro a um lugar de 
destaque nos cenários nacional e internacional, dotando o público 
admirador de futebol de espaço adequado para a apreciação dos 
grandes espetáculos de esporte profissional. 

Infelizmente, não raras vezes, verificamos a utilização do Mineirão 
para a realização de eventos em franco desvio de sua utilidade e 
função, os quais desconhecem sua verdadeira e intrínseca vocação. 
Não somos contra a realização de tais eventos. Na verdade, somos 
verdadeiros incentivadores de movimentos que expressem a cultura 
popular, mas quando realizados em lugares que não sofram 
alterações e danos em sua constituição básica. A montagem de 
palcos. de equipamentos de som e iluminação, de tablados sobre o 
gramado, além do pisoteio freqüente, são procedimentos nocivos ao 
gramado, que, pela magnitude e importância do local em que está 
instalado, deveria ser um constante e respeitado tapete verde. Clubes 
como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o América merecem ter o templo 
do futebol à sua disposição, a tempo e a hora, sem dependerem de 
confirmações de datas e condições do gramado, entre outros fatores. 

Pelas razões expostas, solicitamos aos nobres pares a aprovação 
da proposição apresentada. 

- 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° 56/2003 
Dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas pela 

rede pública hospitalar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A esterilização voluntária sob a forma de vasectomia ou 

ligadura de trompas será realizada pela rede pública hospitalar e pelos 
hospitais conveniados com o SUS, quando o interessado 



cumulativamente: 
I - for civilmente capaz; 
11 -possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; 
111 -tiver pelo menos um filho; 
IV - apresentar a anuência do cônjuge, por escrito, quando casado. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua 

publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir uma 

séria injustiça em nossa sociedade. Muitos casais, desejosos de fazer 
planejamento familiar, vêem-se impedidos de fazê-lo por não terem 
condições financeiras para tanto. O planejamento familiar, como é do 
conhecimento de todos, é consagrado em nossa Constituição. 
Todavia, não há como fazê-lo, se as partes interessadas não dispõem 
dos recursos necessários. Vários casais mais abastados se submetem 
a cirurgias de esterilização voluntária em clínicas particulares; os 
carentes, entretanto, vêem-se sem condições de fazê-lo . Por 
conseqüência, passam a ter grande prole e não conseguem sustentá-
la. 

Sendo assim, somos de opinião que a responsabilidade de tais 
cirurgias deve caber ao SUS, desde que haja a anuência expressa do 
cônjuge, já que tal intervenção deve ser decisão do casal. Por esses 
motivos. conto com o apoio dos ilustres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 57/2003 
Acrescenta dispositivos à Lei n° 10.379, de 1 O de janeiro de 1991, 

que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio 
de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem codificada na 
Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1° - A Lei n° 10.379, de 1 O de janeiro de 1991 , fica acrescida dos 

seguintes arts. 4° e 5°, renumerando-se os demais: 
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"Art. 4° - O Estado qualificará servidores para o atendimento aos 

deficientes auditivos utilizando recursos financeiros provenientes do 
Tesouro Estadual, de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador-
FAT- e de convênios com instituições nacionais e internacionais. 

Art. 5° - Cópia desta lei será afixada, em local visível , nas 
repartições públicas voltadas para o atendimento externo.". 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Este projeto de lei faz parte do reconhecimento da 

cidadania das pessoas com deficiência auditiva, que hoje se 
identificam como um grupo social minoritário e que demandam direitos 
que atendam às suas diferenças em relação às demais pessoas, entre 
eles o direito elementar de comunicação. A linguagem de sinais é a 
forma de comunicação utilizada pelos surdos em todo o mundo. 
Embora não exista uma língua de sinais universal, pode-se dizer que 
existem códigos predominantes. No caso do Brasil , a língua 
predominante chama-se Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS-, que é 
compreendida e utilizada pela maioria das pessoas surdas e por 
portadores de deficiências auditivas. É justo que esses cidadãos 
sejam atendidos, em repartições públicas do Estado, por pessoas 
capacitadas a estabelecer um processo de comunicação através da 
mesma linguagem utilizada por eles. O referido projeto visa amenizar 
a discriminação sofrida pelas pessoas portadoras de deficiência 
auditiva, as quais têm dificuldade de ser totalmente compreendidas, 
motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 58/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristo Vive, 

com sede no Município de Monte Carmelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Cristo Vive, com sede no Município de Monte Carmelo. 



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 novembro de 2002. 
Antônio Genaro 
Justificação: A Associação Beneficente Cristo Vive é uma entidade 

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

Sendo de inestimável valor os serviços que tem prestado a tantas 
pessoas realmente necessitadas e apresentando todos os requisitos 
legais para que seja declarada de utilidade pública estadual, contamos 
com o apoio de nossos ilustres pares para a sua aprovação. 

- 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° 59/2003 
Cria serventia do foro extrajudicial no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criada, no Distrito do Barreiro, Município de Belo 

Horizonte. 1 (uma) serventia dos Serviços de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, do foro extrajudicial. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: Apesar do crescimento vertiginoso da população do 

Barreiro nas últimas décadas, aquela região vem sendo prejudicada 
com a falta de uma serventia do foro extrajudicial competente para 
proceder aos registros das pessoas ali nascidas. Tal carência acaba 
por onerar excessivamente seus moradores que têm que se deslocar 
até um cartório na região central de Belo Horizonte para proceder ao 
referido registro. No momento de se buscar uma certidão repete-se o 
trabalho que, como dito, é encarecido em face dos custos do 
deslocamento. Saliente-se, por oportuno, que a população do Barreiro 
é constituída, essencialmente, de trabalhadores com modesto poder 



aquisitivo. 
Situação semelhante foi enfrentada pelos Municípios de 

Montalvânia, Contagem, Antônio Carlos, Monte Azul e Carandaí, que 
tiveram tal problema sanado com a sanção das Leis Estaduais n°s 
12.297, de 30/7/98 e 13.168, de 20/1/99, respectivamente. Ambas são 
oriundas de projetos de leis de iniciativa parlamentar, o que legitima a 
iniciativa deste Deputado em deflagrar o processo legislativo em 
pauta. 

Assim sendo, como forma de atender a justa reivindicação da 
população do Barreiro, contamos com o apoio dos nossos pares para 
a aprovação da medida. 

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

PROJETO DE LEI No 60/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Franciscanas 

Nossa Senhora de Fátima - Lar da Criança Monsenhor Noronha, com 
sede no Município de Brasópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs 

Franciscanas Nossa Senhora de Fátima - Lar da Criança Monsenhor 
Noronha, com sede no Município de Brasópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: O Instituto das Irmãs Franciscanas Nossa Senhora de 

Fátima - Lar da Criança Monsenhor Noronha, com sede no Município 
de Brasópolis, é uma sociedade civil , filantrópica e eminentemente 
assistencialista e não tem fins lucrativos. Os membros de sua diretoria 
são reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo 
exercício de suas funções. 

Desde sua fundação, a entidade vem cumprindo fielmente suas 
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços, tais como: 
promover assistência a crianças e adolescentes de ambos os sexos; 
integrar crianças e adolescentes carentes ao mercado de trabalho, 
bem como suas famílias. Isso posto, a entidade espera, com o título 
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declaratório de utilidade pública, firmar parcerias com órgãos do 
Estado, para atingir seus objetivos. 

Pelas razões aduzidas, 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, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 61 /2003 
Acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 1 o da Lei n° 12.768, de 22 de janeiro 

de 1998, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual 
dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam acrescidos ao art. 1 o da Lei no 12.768, de 22 de 

janeiro de 1998, os seguintes §§ 3° e 4°: 
"Art. 1 o - .. ... .... ................................................... .. 
§ 3° - O Estado divulgará pela Internet e mandará afixar, em lugar 

visível , na sede de cada uma das superintendências regionais de 
ensino e em cada estabelecimento de ensino da rede pública, quadro 
demonstrativo mensal da movimentação de recursos do FUNDEF. 

§ 4° - O quadro demonstrativo a que se refere o artigo anterior 
conterá, de forma discriminada: 

I - a data e o valor dos recursos recebidos; 
11 -a data e o valor das transferências aos municípios; 
111 - o resultado mensal de aplicações financeiras, se houver; 
IV - o valor discriminado das despesas efetuadas com recursos do 

FUNDEF; 
V - os totais mensais e os totais acumulados do exercício.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - foi instituído 
pela União com o objetivo de assegurar a universalização do 
atendimento do ensino fundamental e a remuneração condigna do 
magistério. De natureza meramente contábil , o FUNDEF é composto 
por 15% da parcela do ICMS, da parcela do IPI e dos recursos do 



385 
Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. Neste período de crise, em que faltam recursos ao Estado 
para cumprir suas obrigações, os recursos do FUNDEF, se 
repassados regularmente pelo Governo Federal e bem administrados 
pelo Estado, poderão atuar complementarmente na solução de um 
problema que já se tornou crônico: a remuneração do pessoal do 
magistério. 

Assim, a publicação da gestão dos recursos do FUNDEF é 
primordial para a credibilidade de qualquer governo que se pretenda 
transparente, sobretudo quando o diploma de criação do Fundo impõe 
um conjunto de condições que, evidentemente, implicam despesa. 
Essa deve estar claramente exposta, de modo a assegurar o 
conhecimento pleno de todos aqueles que se interessam pela matéria. 

Por esses motivos, contamos com os nobres pares para a 
aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 62/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo Ebenézer Beneficente, com 

sede no Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ebenézer 

Beneficente, com sede no Município de Governador Valadares. 
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 fevereiro de 2003. 
João Leite 
Justificação: O Grupo Ebenézer Beneficente é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos fundada em 2/12/97, que, desde então, vem 
prestando serviços relevantes à população, promovendo a assistência 
social nas áreas de saúde, lazer, esporte e cultura, amparando a 
sociedade valadarense. O reconhecimento da entidade como de 
utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, 
trazendo melhorias para a população carente de nosso Estado, pelo 
que conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação do presente 
projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art . 188, 
c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 63/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Logus de Assistência 

Social - ALAS-, 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 Logus de 

Assistência Social - ALAS -, 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, 1 o de Fevereiro de 2003. 
João Leite 
Justificação: A Associação Logus de Assistência Social - ALAS - é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos. fundada em 2/2/98 e que, 
desde então, vem promovendo a luta pela melhoria nas condições de 
vida da população carente de Belo Horizonte, com ações nas áreas de 
apoio ao idoso, de profissionalização e inclusão do portador de 
necessidades especiais no mercado de trabalho. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado e trará melhorias para 
a população carente de nosso Estado. Pelas razões aduzidas, 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 N° 64/2003 
Institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Constitui infração administrativa, para fins de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto, 
pelo fornecedor, de título de crédito: 

I - sacado contra o consumidor de forma indevida; 
11 -validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado 
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indevido por inexecução contratual, ainda que parcial , por parte do 
fornecedor; 

111 -validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito 
já pago. 

Art. 2° - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada 
nos termos do disposto no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, e em seu regulamento. 

Art. 3° - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos 
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos 
ou ao fundo instituído pela pessoa jurídica do direito público que 
impuser a sanção. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: A propos1çao em apreço objetiva estabelecer 

mecanismos para a proteção ao consumidor quando título de crédito 
sacado contra ele sofrer protesto indevido, adotando procedimentos 
que resultam em forma mais eficaz para o restabelecimento do seu 
crédito. 

Nos termos da proposição em análise, passa a ser configurada 
infração administrativa, para fins de aplicação das disposições 
constantes no Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório 
para protesto de título de crédito sacado de forma indevida; título que 
se tenha tornado indevido em face da inexecução do contrato 
originário por parte do fornecedor e, ainda, título validamente sacado, 
ainda que o débito correspondente a ele já tenha sido liquidado. 

Segundo, ainda, o referido projeto de lei, o fornecedor que adotar, 
arbitrariamente, as condutas tipificadas no art. 1° da proposição estará 
sujeito às penalidades previstas na Lei no 8.078, de 11 /9/90, medida 
bastante salutar, já que tem em vista coibir práticas dessa natureza, 
as quais ocorrem diuturnamente no mercado de consumo. 

O protesto indevido de títulos de crédito por parte da Serventia 
Extrajudicial faz o nome do consumidor lesado ser imediatamente 
lançado nos mais diversos bancos de dados de restrição ao crédito 
existentes no País. Essa prática resulta em enormes danos e 
constrangimentos, sem que o fornecedor, muitas vezes, seja 



penalizado pela conduta inescrupulosa. 
A prosposição em análise corrige as distorções dessa natureza, 

tornando-se oportuna e necessária sua aprovação por esta Casa 
Legislativa. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 65/2003 
Institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As instituições bancárias que mantenham caixas eletrônicos 

para atendimento de seus clientes ficam obrigadas a manter o número 
mínimo de um vigilante em cada caixa, pelo tempo integral de 
atendimento ao público. 

§ 1 o - Quando em um único posto de atendimento funcionar mais de 
um caixa eletrônico, poderá haver apenas um vigilante, desde que 
todas os caixas estejam dispostos em um único ambiente. 

§ 2° - O disposto no "caput" não se aplica aos caixas eletrônicos 
localizados na parte interna de estabelecimentos comerciais. 

Art. 2° - O não-cumprimento desta lei será punido na forma do art. 
56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, conforme o 
disposto em regulamento. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A cada dia torna-se mais comum a ocorrência de 

crimes contra consumidores nos caixas eletrônicos. Além das 
situações em que há violência contra as vítimas, deparamos com 
outras, em que atuam quadrilhas especializadas em crimes com a 
ajuda de equipamentos eletrônicos. 

O noticiário policial nos traz mais e mais notícias sobre clonagem de 
cartões, um método novo de lesar os consumidores, a partir da 
utilização de equipamentos instalados nos caixas eletrônicos. Da 
mesma forma, aumentam os seqüestros-relâmpago, crime que, 
embora não seja cometido em locais onde estão os caixas eletrônicos, 
tem nestes a fase final de sua execução, em que as vítimas são 
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coagidas a realizar saques, com grande facil idade para os 
delinqüentes, em face da completa falta de segurança. 

Cremos, portanto, não haver argumentos que possam se opor ao 
mérito da nossa proposta, que só faria dificultar ações criminosas, 
cada dia mais freqüentes. 

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é 
perfeito, na medida em que o tema em questão foi definido pelo 
legislador constituinte como de natureza concorrente, podendo ser 
objeto de regulamentação por qualquer dos entes da Federação (art. 
24, VIII , da Constituição Federal ). 

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao chefe do Poder 
Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a possibilidade de 
desencadear o processo legislativo. 

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

PROJETO DE LEI No 66/2003 
Altera dispositivos da Lei no 12.812, de 28 de abril de 1998, que 

regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado. 
que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O inciso 111 do art. 2° da Lei no 12.81 2, de 21 de abril de 

1998, passa vigorar com a seguinte redação : 
"Art. 2° - ................................ . 
111 -garantir às crianças e aos adolescentes o direito à educação nas 

escolas públicas de ensino básico, sem lapso de continuidade na 
prestação do serviço.". 

Art.2° - Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 do art . 4°: 
"Art. 4° - ............................ .. .. . 
11 - recursos repassados pelo empreendedor para custear atividades 

de sua responsabilidade;". 
Art. 3° - O art. 5° e seus parágrafos, o art. 6° e seus incisos e o art. 

7 da Lei no 12.812, de 28 de abril de 1998, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5° A concessão de licenciamento ambiental aos 
empreendimentos públicos ou privados de aproveitamento hídrico de 
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que trata esta lei depende da apresentação, por parte do 
empreendedor, de estudos ambientais que incluam o Plano de 
Assistência Social- PAS. 

§ 1 o -A Licença Prévia- LP fica condicionada à aprovação do PAS, 
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. 

§ 2° - A licença de Instalação - LI - fica condicionada à 
comprovação, pelo CEAS, do cumprimento por parte do 
empreendedor do cronograma de implantação do PAS. 

§ 3° - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à 
comprovação pelo CEAS da implantação integral das ações previstas 
no PAS. 

Art. 6° - O Plano de Assistência Social de responsabilidade do 
empreendedor, público ou privado, a que se refere o art. 5°, preverá a 
execução de: 

I - cadastramento de todos os atingidos, levando em conta, no 
mínimo, as relações de distribuição de renda, propriedade e trabalho e 
o grau de instrução; 

11 - levantamento da área das propriedades urbanas e rurais 
atingidas, relacionando-se benfeitorias, máquinas, implementes e 
outros bens de valor econômico ou histórico nelas existentes; 

111 - levantamento das benfeitorias públicas do município e seus 
distritos que venham a ser atingidas; 

IV - a garantia de reposição dos bens expropiados, públicos ou 
privados, em bens e condições equivalentes; 

V - o reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles 
que se dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em 
terreno de terceiros, observada: 

a) a loca lização preferencial do reassentamento no mesmo 
município ou na mesma região do empreendimento, em condições 
equivalentes; 

b) o direito de participação de comissão representativa dos 
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para reassentamento; 

VI - fornecimento de cesta básica por período de, no mínimo, um 
ano, para todos os atingidos que, comprovadamente, tenham tido sua 
capacidade de produção desarticulada em virtude do 
empreendimento; 

VIl - levantamento do número de crianças e adolescentes 



envolvidos, informando sobre a necessidade de remanejamento 
escolar no caso de reassentamento em outra localidade; 
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VIII - o levantamento das pessoas com deficiência envolvidas e 
garantia , para elas, da acessibilidade nas construções realizadas, 
conforme a Norma no 9.050, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT -, ou outra que vier a substituí-la , assegurando-lhes 
percentual de vagas de mão-de-obra necessária ao empreendimento, 
conforme o art. 36 do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999; 

IX - criação e manutenção de um Posto de Atendimento de Apoio 
Social , para a análise do fluxo migratório e o atendimento às 
necessidades da população, na localidade atingida pelo 
empreendimento; 

X - diagnóstico das necessidades de investimento em infra-estrutura 
para o reassentamento dos atingidos relativo a saneamento básico 
(água e esgoto), rede elétrica e estradas. 

Parágrafo único - O Plano de Assistência Social deverá conter o 
cronograma de implantação de cada uma das ações nele prevista, 
inclusive os investimentos em infra-estrutura, compatível com o 
cronograma das obras. 

Art. 7° - Mediante solicitação, o Instituto da Terra - ITER -, órgão 
responsável pela política de destinação de terras públicas e devolutas, 
dará suporte administrativo e técnico ao CEAS na análise dos Planos 
de Assistência Social aos atingidos por inundações, apresentados por 
empreendedores públicos ou privados.". 

Art. 5° - A Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, fica acrescida do 
seguinte artigo, alterando-se a numeração dos atuais arts. 1 O e 11 e 
para arts. 11 e 12, respectivamente: 

"Art. 1 O - Será cobrada taxa de expediente, na forma do art. 90, 
inciso I, da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, vinculada à 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social , da Criança e 
do Adolescente - SETASCAD -, para custear as despesas do 
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - na atividade de 
análise e fiscalização do Plano de Assistência Social - PAS -, a ser 
apresentado pelo empreendedor. 

§ 1° - Acrescente-se à Tabela A, anexa à Lei no 6.763, de 26 
dezembro de 1975, o seguinte item: 
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Tabela A 
(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26/12/75) 

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de 
Autoridades Administrativas 

* - O quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.2.2003. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo efeitos, quanto ao disposto no art. 10°, a partir do primeiro 
dia do exercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen - Padre João. 
Justificação: A Lei no 12.812, de 28/4/98, foi aprovada com o objetivo 

de regulamentar o parágrafo único do artigo 194 da Constituição 
Estadual, que garante a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios. Essa lei se reveste de grande 
importância em Minas Gerais, devido ao seu elevado potencial hídrico, 
aliado à política de aproveitamento desse mesmo potencial, uma das 
prioridades do atual Governo. 

Após quatro anos em vigor, tem mostrado sua eficácia, com mais de 
dez Planos de Assistência Social analisados e aprovados pelo CEAS, 
garantindo a assistência social e principalmente a reposição dos bens 
expropriados da comunidade. 

No entanto, a própria prática de implementação da lei, indicou a 
necessidade de algumas mudanças com o objetivo de aumentar a sua 
eficácia e melhorar as condições de sua implementação. Uma das 
mais importantes é a intituição da taxa de expediente a ser cobrada 
pela SETASCAD, visando a dar condições ao CEAS de desempenhar 
as suas incumbências legais. É importante informar que o CEAS se 
encontra totalmente desprovido de infra-estrutura e recursos para tal , 
ficando muitas vezes na dependência da boa vontade do 
empreendedor, para visitar o local e realizar os levantamentos 
necessários ao desempenho de sua função. 

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

PROJETO DE LEI No 67/2003 
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Institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Seguro Agrícola no Estado de 

Minas Gerais, destinado a desobrigar o produtor rural de liquidar 
operações de crédito quando ocorrerem fenômenos naturais que 
ataquem culturas agrícolas. 

Art. 2° - São recursos do Programa de Seguro Agrícola: 
I - contribuições percentuais obrigatórias, incidentes sobre todas as 

operações de crédito destinadas ao custeio da atividade agrícola, 
concedidas por instituições financeiras em funcionamento no Estado 
de Minas Gerais; 

11 recursos definidos pelo Poder Executivo em dotação 
orçamentária específica para os fins do disposto nesta lei. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma 
companhia de seguros, destinada à implementação e administração 
do programa a que se refere esta lei. 

Parágrafo único - A companhia a que se refere o "caput" deste artigo 
terá um conselho consultivo, composto por integrantes das 
Secretarias de Estado de Agricultura, da Fazenda e do Planejamento, 
bem como de representantes de entidades não governamentais 
representativas do setor agrícola. 

Art. 4° - O conselho consultivo terá as seguintes atribuições, entre 
outras que lhe forem conferidas: 

I - definir o valor da contribuição a que se refere o inciso I do art. 2 
desta lei ; 

11 - definir os valores e a abrangência dos seguros pagos pela 
companhia de seguros. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: É antiga a necessidade de um seguro destinado a 

garantir a liquidação de empréstimos bancários contraídos por 
produtores rurais que vêem suas culturas serem destruídas por 
fenômenos naturais ou pragas . 

.....____---0 -------' 
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Não são raros os casos de pessoas que sentem-se obrigadas a 

vender suas propriedades para saldar empréstimos bancários. 
É tamanha a necessidade de criação de um seguro agrícola que o 

próprio constituinte mineiro, ao elaborar nossa Carta, indicou-o como 
uma das medidas necessárias ao fomento da produção agropecuária 
(Constituição Estadual, art. 247, § 1°, IV). 

Dessa forma, imaginamos não restarem dúvidas quanto à 
importância da matéria para o setor agrícola em Minas Gerais. 

Sob o ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, vemos que 
nosso projeto preenche todos os requisitos necessários a sua 
apresentação. 

O tema abordado encontra-se dentro da esfera de competências dos 
Estados, não tendo sido enumerado como de competência privativa 
do Governador, o que garante a iniciativa a qualquer dos integrantes 
do Poder Legislativo. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 68/2003 
Proíbe o pagamento de pensões e aposentadorias aos agentes 

públicos que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Somente serão concedidas pensões ou aposentadorias a 

Governadores, Vice-Governadores e seus dependentes em caso de 
acidente ocorrido no exercício do mandato e que resu lte em morte ou 
invalidez permanente do titular do cargo, observado o disposto no art. 
5°, XXXVI , da Constituição Federal. 

Parágrafo único - A pensão decorrente de acidente nos termos do 
"caput", devida ao titular ou seus dependentes legais, corresponderá 
ao subsídio pago ao titular do cargo. 

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

constante da Lei no 1.654, de 26 de setembro de 1957, modificada 
pela Lei no 3.179, de 31 de agosto de 1964, com a redação dada pela 
Lei no 6.806, de 5 de julho de 1976, alterada pelo art. 9° da Lei no 
12.053, de 6 de janeiro de 1996, ressalvado o direito daqueles que, na 
data da publicação desta lei, estejam recebendo os benefícios de que 



trata a legislação ora revogada. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos atuais 

beneficiários das leis ora revogadas, desde que, no prazo de noventa 
dias, comprovem não possuir nenhuma outra fonte de renda. 

Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: É antiga a luta da sociedade brasileira contra as 

aposentadorias privilegiadas concedidas a alguns agentes políticos do 
Estado. Entretanto, até o presente momento, nenhuma medida 
moralizadora foi tomada, e, a despeito da dura realidade vivida por 
milhares de brasileiros, os detentores de mandatos eletivos estaduais 
continuam a se aposentar com apenas quatro anos de trabalho, como 
é o caso dos ex-Governadores. 

Essa prática não encontra nenhuma explicação lógica, estando 
alicerçada apenas no corporativismo político que nos acompanha 
desde o Descobrimento. 

O resultado são distorções como a instituída pela Lei no 12.053, de 
1996, que permite aos ex-Governadores receberem , ao final de 
apenas 4 anos de trabalho, pensões cujo valor superam 20 salários 
m1n1mos. Enquanto isso, a grande massa dos trabalhadores 
brasileiros, mesmo depois de batalhar por longos 35 anos, têm de 
enfrentar uma verdadeira "via crucis" para ter direito a uma 
aposentadoria que, geralmente, não passa de um salário mínimo. 

Nosso projeto tem a finalidade de encerrar esta era de 
desigualdades, assegurando às pessoas que ocupam transitoriamente 
determinados cargos públicos direitos iguais aos da grande massa de 
trabalhadores. 

A matéria não encontra nenhum obstáculo de natureza 
constitucional , cabendo ao Poder Legislativo a iniciativa do processo 
legislativo. 

Esperamos que, por seu caráter moralizador, nossa proposta seja 
referendada e apoiada por todos os parlamentares desta Casa. 

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

PROJETO DE LEI No 69/2003 
Altera o art. 1 o da Lei no 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva 
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percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da 
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de 
deficiência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - O caput do art. 1 o da Lei no 11 .867, de 28 de julho de 1995, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 - Fica a administração direta e indireta do Estado obrigada a 

reservar 15% (quinze por cento) dos cargos ou empregos públicos, 
em todos os níveis, para pessoas portadoras de deficiência.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A ordem jurídica e constitucional estabelecida a partir 

da promulgação da Constituição da República, de 1988, e da 
Constituição do Estado, de 1989, consagrou, aos portadores de 
deficiência, a prerrogativa da reserva de percentual de cargos e 
empregos públicos. Por tratar-se de norma não auto-executável, foi 
editada a Lei Estadual no 11 .867, de 25/7/95, que fixou em 1 O% o 
limite de vagas próprias para o cumprimento dos dispositivos 
constitucionais. 

No entanto, o limite fixado pelo legislador estadual parece-nos um 
tanto tímido, sobretudo se considerarmos que é cada vez menor o 
número de vagas existentes no serviço público. 

Cabe aqui ressaltar que o legislador federal foi mais ousado ao 
disciplinar a matéria, regulamentada pelo art. 5°, § 2°, da Lei Federal 
no 8.112, de 11 /12/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Assim reza a referida lei: "Às pessoas portadoras de 
deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservados 
até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso" . 

Sabemos que a Lei Federal no 8.112/90 fala em "até 20%", enquanto 
a Lei Estadual n° 11 .867/95 assegura que as vagas reservadas para 
os portadores de deficiência não serão inferiores a 1 0%. Mesmo 
assim, defendemos a alteração do limite fixado pelo legislador mineiro, 
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por acreditar que tal parcela da sociedade (portadores de 
deficiência) merece tratamento mais condizente com a realidade, 
tendo em vista, como já dissemos, a escassez de vagas no serviço 
público. 

Nosso projeto não encontra óbices de natureza constitucional , uma 
vez que disciplina tema da competência do Estado. 

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os Deputados. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 70/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel de sua 

propriedade localizado no Município de Buritizeiro, constituído pelos 
lotes 6 a 15, quarteirão 34, matriculado sob o número 14347, às folhas 
165-v e 166 do livro 3-0 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pirapora, aos seguintes donatários e conforme as 
seguintes especificações: 

I - ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro, a área 
localizada na Rua Joaquim Trindade Cotta, constituída de 828m2 , 

cedida ao referido Sindicato em regime de comodato, para instalação 
da sua sede própria; 

11 -ao Município de Buritizeiro, a área remanescente do imóvel, para 
implantação de um posto de saúde. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O imóvel em questão foi originalmente doado ao 

Estado pelo município, em 1965, sem que fossem estabelecidas 
quaisquer condições ou encargos no contrato, conforme certidão 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Pirapora. Desde então, o imóvel tem sido mantido ocioso, embora 
destinado ao uso da Secretaria da Saúde. 

Em 1984, parte do mencionado imóvel foi cedido pelo Estado, em 
regime de comodato, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 



Buritizeiros, situação que persiste até hoje. 
Decidimos, então, apresentar este projeto de lei , a fim de que o 

imóvel em questão possa ser doado de forma definitiva, para que a 
municipalidade ali edifique unidade de saúde, sem, contudo, 
prejudicar os trabalhadores rurais que utilizam parte do 1móvel. 

- 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 71 /2003 
Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros 

de consumidores inadimplentes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedado às empresas públicas e privadas, prestadoras e 

concessionárias dos serviços públicos inscrever seus usuários em 
cadastros de consumidores inadimplentes, ou mesmo comunicar, a 
quem quer que seja, a condição de devedor de seus usuários. 

Art. 2° - A violação do disposto nesta lei será punida na forma do 
disposto no art. 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 

Art . 3 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser 

prestados pelo Estado, porque são relacionados a suas atividades-fim . 
Para a prestação de tais serviços, ou são criadas empresas públicas 
com este fim específico ou, por razões de ordem econômica e 
admin istrativa, o poder público os delega a terceiros. 

Também por razões econômicas os serviços públicos são pagos, 
embora a princípio devessem ser gratuitos, porque decorrem da 
obrigação do poder público de satisfazer necessidades consideradas 
comuns a todos os cidadãos. 

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos 
cidadãos que porventura não conseguem honrar seus compromissos 
para com as empresas públicas ou para com as concessionárias dos 
serviços públicos porque, a rigor, esses serviços deveriam ser 
gratuitos pelos motivos que anteriormente expusemos. 

Nossa convicção nos levou a apresentar o presente projeto de lei , 
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que pretende vedar a inclusão de devedores de serviços públicos 
em cadastros de consumidores inadimplentes. 

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é 
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador 
constituinte de natureza concorrente, podendo ser objeto de 
regulamentação por qualquer dos entes da federação (CF, art. 24, 
VIII). 

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder 
Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a possibilidade de 
desencadear o processo legislativo. 

Esperamos, portanto, boa acolhida à proposta que ora submetemos 
à apreciação dos ilustres senhores Deputados. 

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

PROJETO DE LEI No 72/2003 
Disciplina a aferição de velocidade em rodovias , por meio de radares 

eletrônicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os equipamentos eletrônicos móveis - radares, instalados 

em rodovias no Estado de Minas Gerais, para o controle da 
velocidade de veículos automotores, só poderão aferir a velocidade de 
11 Okm/h (cento e dez quilômetros por hora). 

Parágrafo único - Os radares a que se refere o "caput" deste artigo 
deverão ser instalados no acostamento ou anexo a este, desde que 
pavimentados, de forma visível aos motoristas há pelo menos 1OOm 
(cem metros) de distância. 

Art. 2° - Os radares móveis destinados à aferição de velocidade 
inferior àquela prevista no art. 1 o terão sua localização exata indicada 
aos motoristas, a partir de distância não superior a 1.000m (mil 
metros). 

Art. 3° - O disposto nesta lei aplica-se também às rodovias federais 
localizadas no Estado de Minas Gerais. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
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Justificação: O novo Código de Trânsito Brasileiro inaugurou um 

novo período no Brasil: de uma lado, a nova lei, moderna, fruto de 
anos de discussão no Congresso Nacional; de outro, os cidadãos, 
maduros e conscientes da necessidade de construirmos um trânsito 
mais seguro. 

No entanto, embora os políticos e a população hajam feito sua parte, 
os primeiros, discutindo e votando uma lei moderna e afinada com os 
interesses da população, os últimos procurando respeitar as novas 
leis, o mesmo não podemos dizer sobre os burocratas encarregados 
de regulamentar e de aplicar a nova lei , pelo menos no que diz 
respeito ao controle eletrônico de velocidade, realizado por meio de 
radares. 

A sociedade tem sido unânime em criticar o que foi apelidado de 
"indústria das multas", ou seja, os radares móveis instalados nas 
rodovias têm servido como agentes arrecadadores de recursos, e não 
como instrumentos de controle da velocidade, com vistas a maior 
segurança para os motoristas. 

As irregularidades são inúmeras: radares instalados em local não 
visível aos motoristas; radares com aferição pelo INMETRO vencida, 
autos de infração sem as informações necessárias à validade das 
multas, sinalização precária, enfim, toda a sorte de vícios, que 
colocam em dúvida a lisura do poder público. 

Além disso, embora o CTB fixe em 11 O km/h a velocidade máxima 
permitida nas rodovias, desconhecemos uma rodovia em nosso 
Estado onde seja permitido aos motoristas empreender tal velocidade. 
Da mesma forma, não há radares regulados para a aferição da 
velocidade de 11 O km/h. Todos os radares instalados em Minas 
Gerais, salvo melhor juízo, aferem velocidades inferiores à máxima 
prevista no Código. Qual o motivo para tal fato? Essa é a pergunta 
que não quer calar; está nas ruas, na boca de todos os cidadãos. 

É uma situação que não pode perdurar, seja porque a população 
não pode continuar vítima de tal expediente, seja pelo fato de que o 
poder público não pode se transformar em algoz dos motoristas. 

Assim sendo, formulamos a presente proposta, que consideramos 
por demais simples. Propomos que os radares móveis instalados em 
rodovias sejam regulados para aferir apenas a velocidade de 11 O 
km/h, velocidade máxima prevista no Código Brasileiro de Trânsito. 



~OI 

Radares regulados para aferir velocidade inferior a 11 O km/h 
teriam, obrigatoriamente, que ter sua localização indicada aos 
motoristas. 

Nossa proposta, acreditamos, acaba de uma vez por todas com as 
armadilhas, com a indústria das multas. 

Do ponto de vista jurídico, acreditamos não haver óbices à proposta; 
isso porque, embora possa parecer que nosso projeto verse sobre 
trânsito, tema da competência privativa da União, na verdade o projeto 
que apresentamos dispõe sobre procedimento em matéria processual , 
tema que, à luz do art. 24, XI, da Constituição Federal, é de natureza 
concorrente, podendo ser objeto de regulamentação tanto pela União 
quanto pelos Estados. 

Vejam nosso raciocínio: classificamos as normas contidas no CTB 
em duas categorias: materiais e processuais. As normas materiais 
definem condutas - a velocidade máxima em rodovias será de 11 O 
km/m; as normas processuais por sua vez, apenas determinam a 
forma por meio da qual o poder público irá aferir o cumprimento das 
condutas previstas nas normas materiais - para a aferição da 
velocidade será permitido o uso de radares. 

Sobre este tema, vejamos as palavras que encontramos em nossa 
melhor doutrina: "A distinção entre elas (normas materiais e 
processuais) se mantém pelo conteúdo que comportam, e não pela 
referibilidade a qualquer hierarquia, pois, enquanto as normas 
materiais se destinam a valorar a conduta, qualificando-a como líci ta e 
como ilícita, tendo como matéria situações jurídicas de que decorrem 
direitos e deveres, as normas processuais disciplinam jurisdição: o 
exercício da função jurisdicional e o instrumento pelo qual ele se 
manifesta, o processo. ("Técnica Processual e Teoria do Processo". 
Aroldo Plínio Gonçalves, Aide Ed., 1992, pág. 49. Parênteses nossos). 

Percebam, nosso raciocínio está amparado nas palavras de um dos 
mais ilustres processualistas do Brasil , Aroldo Plínio, professor titular 
de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da UFMG. 

Ora, se a norma jurídica que determina a aferição de velocidade em 
estradas por meio de radares possui natureza processual , conforme 
os ensinamentos transcritos acima, determinar a forma por meio da 
qual será feita tal aferição nada mais é do que procedimento em 
matéria processual. Desta vez, recorremos ao dicionário Aurélio para 
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justificar nosso raciocínio: "Processo: atividade por meio da qual se 
exerce concretamente, em relação a determinado caso, a função 
jurisdicional, e que é instrumento de composição das lides." 
"Procedimento: forma a que está subordinado o cumprimento dos atos 
e trâmites do processo" ("Novo Dicionário Aurélio". Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, 18 ed. , 128 impressão, pág. 114). 

Percebe-se que o termo "processo" está diretamente relacionado 
com o exercício de uma atividade que, no caso em tela, nada mais é 
do que a atividade estatal por meio da qual se afere a velocidade de 
veículos automotores em vias públicas. O termo "procedimento", por 
sua vez, nos dá a idéia de forma; ou seja, o modo por meio do qual 
será exercida esta ou aquela atividade. 

Parece-nos nítida a perfeição do nosso raciocínio, embora os termos 
"processo" e "procedimento" ensejem inúmeras controvérsias, como, 
aliás, ressaltou o Prof. Aroldo Plínio, cujo texto voltamos a transcrever: 
"No Direito, a palavra está também impregnada desse simbolismo (o 
de expressar movimento), mesmo quando tecnicamente empregada, 
embora seu uso indiferenciado, em diversas situações, a tenha 
tornado um dos termos mais equívocos do campo jurídico" ("Técnica 
Processual e Teoria do Processo". Aroldo Plínio Gonçalves. Aide Ed., 
1992, pág. 61. Gritos e parênteses nossos). 

A proposta que ora apresentamos também pode ser tida como 
perfeita, no que diz respeito à sua iniciativa. As matérias cuja 
competência para iniciar o processo legislativo cabe ao Governador 
do Estado foram relacionadas no art. 66, 111, da Constituição do 
Estado, em que não há menção expressa ao tema "procedimento", 
permitindo que o processo legislativo seja inaugurado por qualquer 
dos membros do Poder Legislativo. 

Esperamos, portanto, que nosso projeto seja bem acolhido nesta 
Casa, tendo em vista a importância do tema que pretendemos 
regulamentar e a ausência de óbices de natureza constitucional. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N 73/2003 
Disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos clientes. nas 

faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões de crédito. 



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As operadoras de cartões de crédito que atuem no Estado 

de Minas Gerais ficam proibidas de relacionar, em uma única fatura 
mensal de cobrança, despesas efetuadas pelo consumidor e outras 
decorrentes da oferta, pela operadora ou por terceiros, de serviço ou 
bem que não tenha sido expressamente solicitado. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos serviços 
ou bens que tenham sido expressamente solicitados, desde que a 
solicitação seja específica. 

Art. 2° - O não-cumprimento desta lei será punido na forma do art. 
56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, conforme o 
disposto em regulamento. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: É comum entre as operadoras de cartões de crédito 

incluir, em uma mesma fatura mensal, valores referentes a transações 
comerciais efetuadas por seus clientes e outros, decorrentes da oferta 
de bens ou serviços. 

Embora este possa parecer um procedimento inofensivo aos 
consumidores, pois a estes caberia a decisão final de aderir ou não ao 
negócio que lhes é proposto, na prática não é isso o que ocorre. 

Detectamos dois inconvenientes perigosos na atual dinâmica de 
oferta de bens e serviços por intermédio das faturas mensais de 
despesas realizadas por clientes de operadoras de cartões de crédito. 

De início, ressaltamos a indução ao erro. Os consumidores 
desavisados, que não houverem por hábito conferir os valores 
discriminados em suas faturas, acabariam pagando por serviços que 
não solicitaram, sem sequer se dar conta de que estão sendo lesados. 

Há, ainda, outro inconveniente, este muito mais grave do que o 
primeiro. É que, embora a princípio o negócio possa parecer 
facultativo, caso o consumidor opte pelo pagamento parcial das suas 
despesas, aquele bem ou serviço que estava sendo ofertado ao 
cliente, assume a feição de um negócio que a este é imposto, pois ao 
definir o valor parcial que pretende pagar não há possibilidade de o 
cliente excluir do valor total da fatura aquele referente ao negócio que 



lhe está sendo oferecido. 
A operadora, obviamente, ao computar o pagamento parcial, o 

abaterá do valor total da fatura, o qual fora obtido pela soma total das 
despesas efetuadas pelo cliente, acrescido do serviço que lhe foi 
oferecido. 

Essa é uma prática lesiva aos consumidores, a qual pretendemos 
coibir por intermédio do presente projeto de lei , mas que preserva a 
possibilidade de as operadoras de cartões de crédito continuarem a 
propor bons negócios a seus clientes. 

Não propomos uma ruptura completa com o sistema atual ; ou seja, a 
proibição pura e simples da oferta de um bem ou serviço, mas, 
apenas e tão-somente, instituímos a forma que consideramos 
apropriada para que isso ocorra sem lesão dos direitos do 
consumidor. 

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é 
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador 
constituinte de natureza concorrente, podendo ser objeto de 
regulamentação por qualquer dos entes da federação (Constituição 
Federal, art. 24 VIII). 

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder 
Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a possibilidade de 
desencadear o processo legislativo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 74/2003 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede 

no Município de Alterosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Alterosa. 
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 janeiro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Fundado em 4 de janeiro de 1980, o Lar São Vicente 

de Paulo é uma entidade filantrópica que vem prestando relevantes 



serviços à comunidade daquele município, sobretudo no amparo e 
na assistência às pessoas idosas. 
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Sem possuir renda própria, sobrevive de doações de pessoas 
generosas, da promoção de eventos rentáveis e, sobretudo, graças ao 
esforço, à dedicação e à abnegação de seus dirigentes. 

Por tudo isso a entidade está perfeitamente em consonância com o 
disposto na Lei no 12.972, de 11 de julho de 1998, razão pela qual 
espero o apoio dos meus 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. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 18/2003, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do 
título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Roberto Vedovato. (- À 
Comissão de Turismo.) 

N° 19/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "Renovar É Preciso", publicado no jornal "4° 
Poder" em 30/7/2000. 

N° 20/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "Vassalos, sempre Vassalos", publicado no 
jornal "Estado de Minas", em 16/10/2001. 

N° 21 /2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "Inventário de Uma Vida", publicado no jornal 
"Estado de Minas", em 20/9/2000. 

N° 22/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "Usiminas, Dez Anos de Privatização", 
publicado no jornal "Gazeta Mercantil", em 25/10/2001. 

N° 23/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa entrevista concedida pela Sra. Marilena Chaves ao 
jornal "Hoje em Dia", em 4/11 /2002. 

N° 24/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa entrevista concedida pelo Sr. Vicente Falconi ao Jornal 
"Estado de Minas", em 4/ 11 /2002. 

N° 25/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "Maior Centro de Produção fica em Minas 
Gerais", publicado no jornal "Folha de São Paulo", em 16/10/2000. 
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N° 26/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito 

nos anais da Casa o artigo "O ator principal do palco das águas", 
publicado no jornai"Estado de Minas", em 6/9/2001 . 

N° 27/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa a matéria "Rodoanel para Belo Horizonte", publicada no 
jornai "Estado de Minas", em 12/2/2001. 

No 28/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa a matéria "Uma Reforma Tributária Renovadora", 
publicada no jornai "Folha de S. Paulo", em 11 /9/99. 

No 29/2003, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcritO nos 
anais da Casa o artigo "Solução para o Aço Está em Casa", publicado 
no jornai "Gazeta Mercantil", em 10/4/2002. (-Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco PT-PC do B, e outros, 
solicitando sejam adotados os parâmetros que menciona no projeto 
que tratará da fixação da remuneração dos cargos que cita. (- Anexe-
se à Mensagem n° 38/2003.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (19), José Milton (17} , Rogério Correia (1 O) e 
Carlos Pimenta. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Domingos Sávio, Rogério Correia e Alberto Pinto Coelho. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, Sras. e Srs. Deputados, imprensa e povo de Minas Gerais, 
neste início de legislatura, eleito para exercer o meu terceiro mandato 
como Deputado Estadual, agradeço o voto de confiança em mim 
depositado pelo povo do Norte de Minas. Em especial , agradeço 
àqueles municípios que confiaram e que vêm acompanhando o nosso 
trabalho há oito anos, fazendo-me majoritário em 23 mun1c1p1os 
daquela região. Certamente, para mim, é uma honra estar aqui 
representando o povo norte-mineiro. 

Ao agradecer pela confiança, reafirmo o meu compromisso maior, 
ao lado dos 76 outros companheiros e companheiras, de lutarmos 
para que o Estado possa praticar a eqüidade e a justiça social. Deus 
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permita que tenhamos condições de ser uma peça nesse jogo, 
podendo beneficiar sobretudo as regiões mais carentes, menos 
assistidas, mas de forma alguma mais pobres! Esse compromisso 
transcenderá qualquer outro político-partidário que tenhamos. 
Apoiamos o Governador Aécio Neves, acreditamos em seu Governo e 
lutaremos para que possa ser um bom governante para o povo 
mineiro. 

Acima de qualquer compromisso com o Governador do Estado, com 
nossas autoridades, meu compromisso maior e primeiro é com o povo 
de Minas Gerais, é com o povo da minha região do Norte de Minas. 
Sabemos, Srs. Deputados, que nossa missão será difícil. 
Acompanhamos o que ocorre em nosso Estado, em nosso País e no 
mundo e sabemos que qualquer político, homem ou mulher de 
responsabilidade, tem de dar o melhor de si para que se modifiquem 
as coisas. Em Minas Gerais, nosso desafio será maior. Ouvimos e 
vimos, por meio da imprensa, a situação do Estado. Tivemos a chance 
de dar ao Governador Aécio Neves, com minha assinatura e 
aquiescência, a oportunidade de fazer uma reforma administrativa no 
Estado, por intermédio de lei delegada. Os resultados de todo esse 
processo nos levam a crer que Minas Gerais se encontra em uma 
situação extremamente precária, caótica, de desespero, 
diferentemente do que pregava o ex-Governador. Ainda ontem disse 
algo a esse respeito. 

O déficit previsto para este ano gira em torno de 
R$2.400.000.000,00, o que retira qualquer possibilidade de 
investimentos. Temos a certeza de que o Estado precisa investir para 
diminuir as desigualdades regionais existentes, principalmente entre a 
metade de Minas para cima e a metade de Minas para baixo. Mas é 
exatamente diante das dificuldades que as pessoas sobressaem, 
mostram competência. Esperamos que o Governador Aécio Neves 
possa sobressair e mostrar sua competência. 

Se fizermos uma análise, ainda que rápida, do que ocorre em todas 
as áreas do Estado, concluiremos que Minas poderá dar grande 
demonstração de superação, vencendo os obstáculos. Fiz, 
rapidamente, um levantamento da situação do Estado hoje. Estive na 
Secretaria da Educação, conversei com a Secretária, que me falou da 
dificuldade que enfrenta para, pelo menos, estabelecer parâmetros em 
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alguns setores da educação. Falou-me do grande desafio - com o 
que concordo plenamente - que é a questão do transporte escolar. 
Todos os oitocentos e cinqüenta e tantos municípios de Minas Gerais 
estão passando por problemas na área do transporte escolar. Os 
Prefeitos são obrigados a transportar os alunos sob responsabilidade 
do município, bem como os alunos da rede pública estadual, sob 
responsabilidade do Estado, mas não recebem o suficiente para 
fazerem esse transporte. 

Convidamos a Sra. Secretária para vir a esta Casa falar com os 
Prefeitos, apresentar seus planos para o setor do transporte escolar. 
Será uma reunião interessante, pois queremos tanto a presença da 
Secretária da Educação quanto a presença do Secretário de Obras. 
Isso porque outro grande problema do transporte escolar são as 
estradas municipais, que se encontram em péssimo estado de 
conservação. Também não há ônibus. Os recursos recebidos no ano 
passado mal deram para comprar ônibus usados, velhos. Ademais , 
não recebem recursos para a manutenção nem para a aquisição de 
combustível. Portanto, os Prefeitos estão em situação bastante difícil. 

Se não transportam o aluno, os pais e os próprios alunos não 
querem saber se a responsabilidade é do Estado ou do município. Há 
a obrigação de transportar. Em uma análise que fizemos de dados 
que chegaram ao meu gabinete, os Prefeitos do Norte de Minas 
gastam 80% para o transporte dos alunos da rede estadual e apenas 
20% para os da rede municipal. 

A área de educação está em situação extremamente difícil. Há 
escolas caindo aos pedaços. Em Belo Horizonte, observamos, no dia-
a-dia da imprensa, vândalos atacando, destruindo as escolas, e o 
Estado não tem recursos nem para repor as carteiras. Os alunos 
precisam sentar-se no chão, em bancos, em bujão de gás, para 
poderem estudar. 

Quanto à área da saúde, o ex-Governador, Sr. Itamar Cautiero 
Franco, corre risco de ser preso por descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Em 2001, ele não aplicou na área da saúde 
o que a Constituição Federal obriga, e deixou como restos a pagar 
para 2002. Fizeram 850 convênios com municípios e com entidades 
filantrópicas do setor de saúde, e não pagou em 2002. E o que é pior: 
deu baixa no SIAFI do Estado. Hoje quem deve, aos olhos da lei , não 
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é o Governo de Minas, são os Prefeitos que foram enganados. 
Eles assinaram os convênios, mas não receberam os recursos. E 
terão que prestar contas de algo que não receberam. Parece 
brincadeira, mas é verdade. 

Tão logo sejam constituídas as comissões, principalmente a de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, vamos protocolar uma 
denúncia contra o ex-Governador do Estado, para que ele possa 
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal , um cumprimento que é 
exigido dos Prefeitos. O Prefeito, quando deixa, em escala mínima, de 
cumprir a lei, é preso, denunciado e responde a processo criminal. E o 
governante maior do Estado de Minas Gerais, no setor de saúde e em 
outros setores, não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ainda na educação, nunca vi um Governador desagradar a tanta 
gente. Ele não agradou nem aos designados, aqueles que estavam 
sem concurso, de forma irregular, nem às pessoas que venceram o 
concurso. Promulgou o concurso nos últimos dias de seu Governo e 
depois o revogou, desagradando a todos. Ninguém sabe o que vai 
acontecer. Se permanecerão os designados ou se serão empossados 
os aprovados no concurso. 

No DER, inúmeros projetos foram assinados. Os Prefeitos 
começaram as obras em seus municípios respaldados em convênios 
e não puderam terminá-las, ficando não sei quantos municípios com 
obras inacabadas. Na Secretaria de Assuntos Municipais, mais umas 
três centenas de convênios foram iniciados e não pagos. Isso se 
repete na Secretaria da Habitação e em várias outras, criando o caos 
administrativo deste Estado. 

Coitado do Governador Aécio Neves, porque herdou um "abacaxi" 
muito grande. Infelizmente, ele terá que se sentar com os Prefeitos, 
com as lideranças e estabelecer, no mínimo, um cronograma de ação 
para que o Estado não fique com a pecha de mau pagador, caloteiro. 
Tudo isso graças à irresponsabilidade de governantes que passaram 
por Minas, tirando "onda de bacana", mas que, na verdade, deixaram 
o Estado numa situação extremamente difícil. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte)- Nobre Deputado Carlos 
Pimenta, suas palavras em relação à educação expõem uma questão 
muito séria. Como membro-Presidente da União dos Estudantes 
Secundaristas de Uberlândia, já há alguns anos venho denunciando o 
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desrespeito, o descaso de sucessivos governos estaduais com a 
educação. Praticamente há 15 anos, não se constrói nenhuma escola 
estadual no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado. 

Há também um sério problema com relação ao transporte. Só em 
nossa região são praticamente 2 mil estudantes fora das salas de 
aula, pois não têm transporte, já que moram na zona rural. 

Outro problema seriíssimo é a resolução do ex-Governador Itamar 
Franco proibindo jovens acima de 18 anos de estudar em escolas 
estaduais. 

Estive presente à posse do Aécio. Passei a primeira reivindicação 
para que ele, como Governador, revogasse a medida do ex-
Governador Itamar Franco, totalmente inconstitucional, já que fere a 
LDB e a Constituição Estadual, que determina que todos têm direito à 
educação. Infelizmente recebi , no dia 1 O de fevereiro, da 
Subsecretária da Educação, Maria Eliana, informação de que não será 
resolvido o problema e que nossos jovens continuarão fora das salas 
de aula. Estamos estudando ações na justiça, pois a educação é 
direito do cidadão e é dever do Estado. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço a V. Exa. o aparte, que 
está coberto de razão. Faço um apelo aos Deputados e Deputadas do 
PT, pois estamos vivendo momento de exceção em nível nacional. 
Meu partido - PDT - apoiou prontamente o Presidente Lula, e 
esperamos que ele possa cumprir seu papel, embora esteja com 
dificuldades. Ele é obrigado a aumentar os juros, beneficiando mais 
uma vez o sistema financeiro , retirando o dinheiro da população e 
empobrecendo-a ainda mais. Nem por isso estamos aqui atirando 
pedras, mas torcendo. Peço aos companheiros e companheiras do PT 
que nos ajudem a reconstruir o Estado e que dêem um voto de crédito 
ao Governador Aécio, pois ele precisa e merece. Certamente quem 
agradecerá é o povo mineiro. Muito obrigado. 

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

imprensa, funcionários da Casa, pessoal que ocupa as galerias, 
espectadores da TV Assembléia , apesar de haver falado ontem em 
uma situação de emergência, creio que o Sargento Rodrigues hoje 
vem reforçar o nosso pronunciamento em defesa do funcionalismo da 
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Casa. Venho à tribuna com uma preocupação, e falarei rápido, que 
é fundamental para os dias que se aproximam. 

Semana que vem a população do Brasil inicia os preparativos para a 
maior festa pagã do País, reconhecida internacionalmente como uma 
das melhores do mundo: o carnaval. 

Infelizmente, junto com o carnaval , aparecem pessoas desavisadas, 
despreparadas, que no calor da festa, são contaminadas pelo vírus da 
AIDS ou de outra doença sexualmente transmissível. Só tenho uma 
palavra para definir a situação: tristeza. 

O fato é que tenho em mãos matéria veiculada no jornal "Minas 
Gerais" de hoje, sobre o lançamento pela Secretaria de Estado da 
Saúde da Campanha de Prevenção DST-Aids para o carnaval. O 
Governo Aécio Neves investiu cerca de R$190.000,00, segundo 
consta no "Minas Gerais" de hoje, principalmente dando enfoque ao 
sexo feminino. 

É uma campanha dirigida à população em geral, com advertência 
maior aos adolescentes. Os dados registrados apontam para um 
expressivo aumento de casos de AIDS na faixa etária entre 1 O e 19 
anos. Horror maior é saber que Minas Gerais já possui 14.41 O casos 
em maiores de 13 anos, e, o mais lamentável , 478 são crianças. 

As diretorias regionais de saúde localizadas nos municípios e nas 
organizações não governamentais realizarão a distribuição de 
milhares de preservativos, as famosas "camisinhas", além de leques e 
camisetas para pessoas que irão trabalhar na campanha. 

Quero sensibilizar os foliões para o risco de contaminação pela 
AIDS. Na condição de médico, advertimos que o uso de preservativos 
é primordial : não deixe que os festejos façam você se esquecer de 
que um preservativo pode salvar sua vida. Prevenir é necessário, pois 
a AIDS mata. Não brinque com sua vida. 

Aproveito este momento para alertar a população brasileira. O nosso 
carnaval é o melhor do mundo, mas essa situação nos deixa 
apreensivos. Devemos prevenir, alertando a todos, principalmente aos 
jovens que se deslocam para os quatro cantos do País, sem se 
preocuparem com a prevenção, correndo esse risco por falta de 
informação ou por acreditar que nada acontecerá com eles. 

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Muito obrigado. A título de 
informação, ontem tive acesso a um dado expressivo e significativo: o 
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número de portadores do HIV, segundo o Ministério da Saúde, já 
ultrapassa 2 milhões, significando que mais de 1% da população 
brasileira está infectada. A grande maioria não sabe que porta o vírus, 
o que é mais grave, porque vai disseminando a doença. As palavras 
do Deputado Doutor Viana são extremamente importantes. Trago 
esse dado a título de informação, a fim de que possamos refletir sobre 
ações de saúde preventiva. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do nobre colega 
Deputado Neider Moreira. Essa preocupação é de todos, 
principalmente nossa, que, como médicos, trabalhamos na área da 
saúde. Devemos fazer esse alerta, porque apenas com a prevenção 
podemos nos livrar de uma doença que pode ser evitada e ainda não 
tem cura. 

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, 
V. Exa. está levantando uma questão extremamente séria. As 
campanhas na época do carnaval ou durante a data mundial de luta 
contra a AIDS são ineficazes. Estamos vivendo um momento muito 
grave, que não tem sido considerado adequadamente pelas 
Secretarias da Saúde em geral. Por exemplo, os jornais estão 
publicando que a Secretaria da Saúde do Estado distribuirá 700 mil 
camisinhas durante o carnaval. Esse número é insignificante. Este é o 
momento certo para a discussão desse problema. Devemos fazer 
campanhas duradouras, permanentes, porque, para cada 150 
brasileiros, um já está contaminado pelo vírus da AIDS. 

Em países onde as campanhas não funcionaram, como o Haiti e 
países da África Subequatorial, já existe um caso para cada seis 
habitantes. O Brasil caminha para o caos nesta área. Os serviços de 
saúde pública no interior do Estado não funcionam no atendimento da 
AIDS, principalmente por meio de campanhas de prevenção. Este é 
um momento muito sério para discutirmos a questão, não apenas por 
causa do carnaval. Precisamos fazer algo. Houve inversão grave no 
perfil epidemiológico dessa doença, com aumento significativo dos 
casos em mulheres, especialmente as jovens, o que fará com que 
haja número cada vez maior de crianças contaminadas. Há ainda o 
aumento no custo do tratamento dos doentes. Esse assunto é 
oportuno e importante. É necessário que façamos um esforço junto ao 
Governo do Estado de forma que as campanhas possam ser 



permanentes. Muito obrigado. 
O Deputado Doutor Viana• - Agradeço ao Deputado Ricardo Duarte. 

Anteontem, lendo correspondência a pedido do Presidente, percebi 
que já existe pedido de colega nosso para que façamos debate 
público sobre a AIDS. No período de carnaval , os jovens deleitam-se 
no divertimento e esquecem-se da prevenção, e os riscos se tornam 
maiores. 

Antes de terminar, gostaria de citar mais três cidades onde somos 
votados. Enviamos requerimentos de congratulações pelos 40 anos 
de emancipação política dos Municípios de lnimutaba, lngaí e Três 
Marias no dia 1°/3/2003. Gostaria de tornar o fato oficial e público. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Saúdo o Deputado 
Doutor Viana por discutir tema importante, como o dos portadores do 
HIV. Esta Casa, na década de 80 - mais precisamente 1989 -, deu 
grande contribuição à saúde pública brasileira. A Assembléia aprovou 
projeto de lei para a criação da Fundação HEMOMINAS. Na época, 
tive oportunidade, como Secretário de Estado da Saúde, de implantá-
la. Hoje, percebemos que a HEMOMINAS é exemplo de saúde pública 
de alta qualidade, ao contar com recursos para sua execução. 

Trago minha solidariedade e ressalto a importância deste 
parlamento pela sua contribuição efetiva para a área da saúde. Se 
trabalharmos para que seja obedecida a Emenda à Constituição n° 29, 
que obriga o aporte também do Governo Estadual para a saúde, 
poderemos lutar fortemente para melhorar os índices de 
desenvolvimento humano no nosso Estado. Parabenizo V. Exa. e 
reforço a importância desta Casa na solução de problemas na área da 
saúde pública. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana* - Para encerrar, mais uma vez gostaria 
de corrigir o setor de comunicação da Casa, que hoje, no "site" da 
Assembléia, informa que o Deputado Doutor Viana, usando da tribuna 
ontem, proferiu o seu discurso em defesa do funcionalismo a pedido 
do líder Alberto Bejani. Já liguei para esse setor, pois não foi dessa 
maneira. Usamos a prerrogativa que o Regimento Interno nos dá de, 
por meio do líder, requisitar a palavra na 38 Fase e repassá-la ao 
Deputado. A iniciativa foi do próprio Deputado e teve a concordância 
do nosso Líder. Com muita alegria, sabemos que outros colegas estão 
empenhados, e a soma de todos os esforços fará com que esta Casa 



continue a valorizar a carreira dos nossos funcionários públicos. 
*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio Bouças. 
O Deputado Leonídio Bouças* - "Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, amigos presentes na galeria, amigos da TV Assembléia , 
que, com seu trabalho, levam as imagens da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais para todas as reQiões do Estado, povo de Minas, 
hoje é um dia especial para mim. E com grande alegria que volto a 
esta tribuna, e, com minha alegria, renascem meus sonhos. Sonhos 
de educador e médico que, conhecendo a realidade de Minas e do 
Brasil , acredita numa vida nova para todos nós. Agradeço a Deus por 
dar-me, novamente, a oportunidade de servir ao meu povo, povo de 
Minas Gerais. Agradeço aos meus conterrâneos de Pompéu, minha 
c1dade natal, do Oeste de Minas, onde aprendi a apreciar a 
mineiridade, a deleitar-me em ser comedor de pequi e ser da terra da 
liberdade. Agradeço a minha gente amiga e desbravadora do 
Triângulo e Alto Paranaíba, desde Canápolis, Centralina, Araporã, 
Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Campina Verde, Santa Vitória , 
Araguari e Nova Ponte, Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, 
Douradoquara, Cascalho Rico, Coromandel, até Carmo do Paranaíba, 
Frutal , Planura, entre tantas outras. Agradeço a minha querida 
Uberlândia, que me acolheu ainda criança, preparou-me para a vida 
como homem e cidadão e projetou-me no mundo político como 
Vereador, Presidente da Câmara Municipal, Vice-Prefeito e Deputado 
Estadual pela segunda vez. 

Meus caros Deputados, minhas caras Deputadas, volto renovado, 
verdadeiramente animado; volto , acima de tudo, fortalecido 
intimamente, porque o verdadeiro homem público deve estar 
preparado para os momentos graves. E o momento é grave porque 
Minas está em queda. Os jornais têm publicado, com insistência, a 
situação mais que difícil da economia do Estado. Não precisaríamos 
dos jornais para nos apercebermos de que, mesmo com a situação 
difícil que o Brasil vive há muitos anos, o clima de decadência sentido 
em Minas é antagônico ao clima de euforia que tomou conta de outros 
Estados. como Goiás, a Bahia, entre tantos outros. 

Abro um parêntese para aplaudir a equipe do jornal "O Tempo" que 
fez uma série de reportagens, mostrando a situação econômica deste 
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Estado. Ouvi atentamente os pronunciamentos do Deputado Carlos 
Pimenta, que abordou problemas na educação, na saúde e foi 
aparteado por colegas. Digo com grande preocupação: os problemas 
são muitos, mas não haveremos de resolver nenhum deles, de ser 
depositário fiel dos anseios e das aspirações do povo de Minas, 
enquanto não conseguirmos levantar Minas Gerais. 

Lerei belo editorial , escrito pelo Deputado Federal Vittório Medioli , 
cujo título é "Minas em Queda", para que aqueles que estejam nos 
assistindo pela televisão e não tenham tido a oportunidade de lê-lo, 
tomem conhecimento.(- Lê:) 

"Não é a burocracia que gera riqueza, ela gasta riqueza produzida 
por quem trabalha na produção, por quem investe, por quem arrisca 
seu nome, sua poupança, seu talento, sua casa, tendo sempre ao 
lado um 'leão', que, em nome do bem comum, tira-lhe 40% daquilo 
que gera. O Estado se desviou de sua função a ponto de mergulhar 
no descrédito. Apenas cobra e pouco ou nada devolve ao contribuinte, 
ao cidadão. 

Minas é um exemplo cruel. Abandonou a sociedade se arrogando 
apenas o direito de lhe cobrar uma fatia intolerável. Resultado: pelas 
bordas de seu imenso território fogem, a cada dia, pequenos, médios 
e grandes empreendimentos. Milhares de empresas optaram por 
Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até pela Bahia. 
Outras fecharam as portas sem que ninguém se preocupasse em 
compreender as razões. O empobrecimento de Minas se enxerga sem 
lupa.'' 

Mais adiante, desfia uma série de exemplos de empresas que 
desistiram de trabalhar em Minas Gerais: de Muriaé, foram para o 
Espírito Santo e o Rio de Janeiro; de Uberlândia, foram para Goiás e 
Mato Grosso; e de Santa Rita de Sapucaí foram para a Bahia. (-Lê:) 

"O abandono do sistema viário e das vias de acesso pesou também 
na decisão de outras mudanças. 

A atividade empresarial em Minas assumiu as características de 
atividade heróica, e o Estado convive há séculos com a vergonhosa 
pobreza do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus - os vales que 
disputam a liderança da miserabilidade brasileira, tratados com 
esmolas. Nesses bolsões de abandono se nasce sonhando com uma 
oportunidade de emprego e se morre prematuramente na fila das 
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esmolas. A desesperança contagiou reg1oes antigamente 
prósperas, que hoje sonham entrar na antiga SUDENE para serem 
contempladas nos programas de cestas básicas." 

Ouvi neste Plenário vários Deputados da outra legislatura se 
referirem ao Triângulo, a Uberlândia, como novos Deputados dessa 
região - os primos ricos do Estado -, e hoje a pobreza toma conta 
daquela área. 

As empresas fogem para os Estados vizinhos, já não procuram se 
estabelecer em Minas Gerais. Com a pobreza do Triângulo, do Sul de 
Minas, da Zona da Mata, o que haverá de sobrar para o 
desenvolvimento deste Estado? (- Lê:) 

"A decadência, num clima tão sombrio é inevitável. A saída é 
exportar café, aço, celulose, e para quem não pode exportar produto, 
só resta exportar a si mesmo. Milhares de mineiros moram nos 
Estados Unidos, e outros milhões sonham em se mandar para lá. 

A miséria é debelada apenas pelo desenvolvimento, um fator que 
merece preocupação, cuidados e muita vontade. Mas o que espanta é 
o fato de muitos não se aperceberem disso, ou seja, de tratarem o 
empreendedor apenas como contribuinte de impostos, poço sem 
fundo, saco de pancadas, plantação que não precisa de cuidados. 
Tudo irresponsavelmente, como se uma sociedade organizada 
pudesse se sustentar sem o alquimista que concilia as forças do 
trabalho e do capital para transformá-las em salários, impostos, 
produção e progresso. O empresário mineiro hoje é um "dom quixote" 
que entra num caminho com menos de 5% de possibilidade de 
sucesso e 95% de fracasso. Minas Gerais, enquanto caravanas de 
empresas passavam para outros Estados, ficou como cão de guarda: 
latindo para que as empresas apressassem o passo." 

Por isso, digo que o momento é grave, pois, com a queda 
econômica, há a queda social. Vejam o Índice de Desenvolvimento 
Humano do nosso Estado em comparação com o de outros Estados 
de menor peso econômico. Devido a isso, o Governo de Minas tem 
sido matadouro de políticos. Nesse contexto, impõe-se a nossa união. 
Num momento em que governa o Estado, Aécio Neves, um homem 
jovem, com experiência e talento político reconhecidos nacionalmente, 
trabalha por uma reestruturação administrativa do Estado que dê 
novas condições internas ao desenvolvimento. Além disso, existem as 
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condições externas, tão preocupantes quanto as internas. 

Na cerimônia de posse do Conselheiro Simão Pedro Toledo - meu 
antigo colega, vizinho de gabinete - como Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, tive oportunidade de ouvir nosso Governador falar 
da necessidade de um novo pacto federativo. 

Quero convidar todos os Deputados para que nos constituamos 
numa força sinérgica com o Governador Aécio Neves, a fim de que 
Minas assuma a frente pelo restabelecimento de um novo pacto 
federativo. 

Assistimos, nos últimos anos, à brutal concentração de recursos no 
Governo Federal. Veio tanto o Fundo de Estabi lização Fiscal que 
retirou receita dos Estados e dos municípios quanto a Lei Kandir, o 
FUNDEF e o aumento incomensurável das contribuições como a 
CPMF, a COFINS e tantas outras, sem que os Estados e municípios 
não participem do bolo. A carga tributária no Brasil pulou de pouco 
mais de 20% para mais de 35% do PIB. Isso é um verdadeiro assalto 
ao bolso dos contribuintes sem darmos para o povo a resposta por 
que ele tanto anseia. Mas os recursos estão concentrados na União. 
Aos municípios e aos Estados se dá muito pouco, o mínimo, mas a 
União recebe todos os recursos. 

O que vimos, caros companheiros, em meu entendimento, foi a 
tentativa de transformação da República Federativa do Brasil em 
"república unitária". Quero chamar a atenção sobre esse ponto. No 
Brasil, estão rasgando a Constituição, falando em república federativa, 
porque, para ser uma república federativa legítima, os Estados teriam 
o direito de legislar sobre assuntos de seu interesse. O que vimos no 
País foi o aniquilamento econômico das unidades federativas, num 
primeiro plano, para, num segundo momento, impor-se o autoritarismo 
político. 

Vejam a verticalização das coligações eleitorais, subordinadas às 
eleições estaduais, às eleições presidenciais, que são somente a 
ponta do "iceberg". 

Numa república federativa legítima, os Estados são autônomos, 
embora não soberanos. Vejam o caso dos Estados Unidos da 
América, onde em um Estado tal procedimento é legal, enquanto em 
outro, não. 

Num país de dimensões continentais como o nosso, é preciso que 
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se cumpra em primeiríssimo lugar o art. 1° da Constituição Federal , 
que anuncia que a República Federativa do Brasil é formada pela 
união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, 
constituindo-se em um Estado democrático de direito. 

Confesso que foi justamente por acreditar há quatro anos que 
somente no Congresso Nacional poderíamos lutar por um novo pacto 
federativo que me candidatei a Deputado Federal , em 1998. Sentia-
me frustrado, impotente como Deputado Estadual , já que haviam 
usurpado o poder dos Estados e dos municípios. O poder está 
concentrado na União. 

Mas, hoje, estou aqui novamente para que possamos nos unir, 
juntar esforços e apoiar o Governador Aécio Neves, para que Minas 
seja outra vez a voz da liberdade e para que o nosso País seja uma 
república federativa de verdade. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares. 
O Deputado Gustavo Valadares*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, é impossível negar a emoção que toma conta de mim 
ao ocupar, pela primeira vez, a esta tribuna na qualidade de 
representante do povo de Minas Gerais. Creiam, é como se estivesse 
ouvindo o ressoar dos passos de grandes e atuais políticos mineiros, 
que, em circunstâncias diversas, galgaram estes degraus. Entendam 
também que não tenho a ousadia de me comparar a tantos nomes 
que integram a história de Minas e do País. Aliás, aos meus 25 anos, 
estou chegando aqui para aprender com a experiência dos mais 
velhos e com a soma das vontades de outros jovens, igualmente no 
início de jornada, que esperamos, seja plenamente a favor dos ideais 
dos mineiros. 

Seria perfeitamente possível sentir-me perdido entre o ressoar de 
passadas ilustres de tantos que por aqui transitaram. Porém, sou 
guiado pelo ressoar das passadas e de exemplos dignificantes, com 
os quais marcaram este Plenário o meu avô, Sady da Cunha, e o meu 
pai , Ziza Valadares, ambos com largas folhas de serviços prestados 
ao povo de Minas. É deles que herdo o gosto pela política, 
acostumado desde criança ao convívio em minha casa com estadistas 
do porte de Tancredo Neves, Mário Covas, Pimenta da Veiga, 
Eduardo Azeredo, Aécio Neves e tantos outros em quem me espelho. 
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Chego como aprendiz, atento ao recado das ruas manifestado 

nas urnas nas últimas eleições, certo de que a juventude à qual me 
integro deseja mudanças em busca de um futuro mais justo e 
democrático no plano político, econômico e social. 

Não cheguei aqui com base em promessas. Assumi compromissos. 
O primeiro deles com a ética e a transparência. Espero cumpri-los 
sem demagogia ou milagres, consciente de que o povo está descrente 
dos mágicos e milagreiros da atividade política. Não mais existe 
espaço para o trabalho solitário, mas para o solidário. Estarei atento a 
todas as questões: saúde, educação, emprego, lazer, turismo, 
ecologia, moradia, segurança pública, transporte urbano e cultura, 
porém sem tirar os pés do chão. 

Sonhando sim em encontrar soluções, mas sem me distanciar da 
realidade. 

Com muito orgulho pertenço à base de apo1o do Governador Aécio 
Neves, esperança renovada dos mineiros de reencontrar melhores 
dias. Mas isso não me impedirá de rediscutir com ele eventuais 
decisões tomadas, quando assim se fizer necessário. Conheço o 
espírito democrático do Sr. Governador e o seu gosto pelo exercício 
político que possibilita tal comportamento. 

Nos planos federal e municipal, em especial da minha terra natal, 
Belo Horizonte, estarei pronto a aplaudir qualquer iniciativa benéfica 
ao povo, por parte daqueles a quem os eleitores confiaram os 
destinos político e administrativo do Brasil e da Capital mineira, mas 
sem abrir mão de minha missão fiscalizadora . Quando necessário, 
exercerei sem passionalismo uma crítica construtiva, responsável e 
coerente, buscando também apontar soluções corretas e possíveis. 
Enfim, serei coerente. 

Na esfera federal é forçoso estar atento aos cortes orçamentários 
que foram anunciados com grande destaque na imprensa, 
principalmente nos setores que dizem respeito a Minas Gerais, pois 
não poderemos permitir que um Estado da importância do nosso 
tenha o seu progresso travado. Ficarei atento ainda às prometidas 
reformas política, previdenciária e tributária , sem as quais o Brasil 
perderá o seu rumo, e à questão da regulamentação da CIDE; 
estamos inteiramente solidários com a posição do ilustre Deputado 
Federal Eliseu Resende em sua abordagem do problema. 
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Em relação a Belo Horizonte, a nossa atenção estará 

concentrada nos conhecidos problemas que passaram e passam 
despercebidos às últimas administrações, principalmente os 
repetitivos dramas que afligem as populações carentes por ocasião 
dos longos períodos de chuvas fortes, decorrentes de uma crônica 
falta de fiscalização. Estarei atento à CPI da chuva, instaurada na 
Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte por solicitação do 
Vereador José Lincoln Magalhães, e a um assunto grave que começa 
a ganhar as páginas dos principais diários: a problemática do lixão. 

Essa é uma prática democrática, um dever cujo exercício não 
inviabiliza diálogos e uma boa convivência, a alma da atividade 
política. Quero e vou colaborar e contribuir para o resgate da 
valorização da atividade política. Estarei sempre atento para não 
decepcionar todos os eleitores que confiaram em mim. E com a graça 
de Deus, com meu próprio trabalho e com a ajuda de todos os 
senhores e senhoras, poder dizer sempre que a minha missão é 
cumprida com dignidade. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Parabenizo 
V.Exa. pelo seu pronunciamento. V. Exa., que chega a esta Casa com 
experiência familiar, com berço, com "pedigree" e, acima de tudo, com 
vivência no mundo político, sempre viveu ao lado de seu pai , o qual 
soube respeitar o eleitorado, fazer por Belo Horizonte, por Minas 
Gerais e por todo o nosso Brasil. 

Gostaria de desejar boas vindas e lembrar que V.Exa. chega cheio 
de sonhos e vontade de fazer. 

Também como V. Exa. , aos 23, 24 anos, iniciei minha vida política 
como Vereador aqui em Belo Horizonte. Também cheguei cheio de 
sonhos e por isso digo, por experiência própria, que não deixe esses 
sonhos se acabarem. Continue sonhando e trabalhando, porque, a 
cada dia, estamos aprendendo. Tenho certeza de que V.Exa. brilhará, 
nesta Casa, em sua caminhada pela vida pública. Parabéns, seja 
bem-vindo e não decepcione seus eleitores, porque, acima de tudo, o 
que o político tem de mais precioso são os amigos e eleitores. 

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado Gustavo 
Valadares, também como iniciante nesta Casa, desejo-lhe o melhor. 
Como disse o Deputado Alencar da Silveira Júnior, quando o homem 
inicia uma carreira tem sonhos e pretensões, como também os tenho. 
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Espero que esses sonhos continuem em seu coração e que 
possam gerar atitudes e que as suas atitudes, como parlamentar, 
possam ajudar a amenizar o sofrimento do povo. Como V. Exa. disse, 
em Belo Horizonte, há centenas de milhares de pessoas que 
necessitam dos seus sonhos e das suas atitudes para melhorar as 
suas vidas. Há mais de 300 mil pessoas vivendo em locais 
subumanos, em vilas e favelas. Essa comunidade precisa de sua 
atitude imediata para, junto com o Governo do Estado, receber as 
benfeitorias necessárias. Assim, essas pessoas poderão restabelecer 
os seus sonhos e gerar riquezas para a manutenção de suas famílias. 

Deputado, venho me unir a V. Exa. nessa luta em prol de Belo 
Horizonte, da Grande BH e do interior de Minas. Continue nessa 
batalha, porque V. Exa. fará diferença e vai ajudar a mudar a história 
de Minas. Desejo a V. Exa. muito sucesso e que continue com seus 
sonhos, procurando mudar a nossa sociedade. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Ao saudar o Benjamin 
desta Casa, gostaria de lembrar uma passagem bíblica de cerca de 
2.000 anos que fala que pelo fruto se conhece a árvore. Aqui 
poderíamos inverter dizendo que pela árvore também se conhece os 
frutos. V. Exa. fez referência ao seu avô, Sady da Cunha, do nosso 
Leste de Minas, de Peçanha, e ao seu pai , Luiz Otávio Valadares, o 
nosso Ziza. Ambos passaram por esta Casa com uma folha brilhante 
de trabalho. Queremos saudá-los e a V. Exa. reafirmando a admiração 
que temos por sua origem e por sua pessoa. 

Sabemos que, juntando a experiência que muitos aqui têm com o 
estímulo da juventude de V. Exa. e de tantos outros jovens na Casa, 
certamente faremos um trabalho importante para projetar este 
parlamento junto ao povo mineiro, para despertar o respeito, a 
admiração e a valorização desta Casa. Parabéns e felicidades para o 
colega tão jovem e promissor. 

O Deputado Gustavo Valadares* - Obrigado Deputado. Conto com a 
ajuda de todos os Deputados mais experientes e também dos mais 
jovens para que possamos fazer um trabalho solidário, em nome do 
povo de Minas. Obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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público, cumprimento os nobres pares que aqui chegaram para seu 
primeiro período legislativo. Desejo-lhes boas-vindas, sucesso e 
felicidades. Que representemos o povo, buscando sempre o melhor, 
com atuação efetiva deste Poder. 

Na legislatura passada, esta Casa discutiu vários projetos de lei a 
respeito de diversas categorias de servidores públicos. Tivemos 
projetos do Poder Judiciário debatidos com o Sindicato dos 
Servidores. Após longo debate, encontramos a solução. Houve 
também projetos sobre a carreira dos servidores do Ministério Público. 
À época, fiz um desabafo, pois projetos de nossa autoria tramitavam 
havia dois anos, mas o Presidente não os colocava na pauta. Projetos 
de lei complementar foram votados em dois turnos, em uma semana. 
Votaram-se projetos concedendo aumento salarial a servidores do 
Poder Executivo e da área da saúde. No final do ano, corrigimos 
injustiças, já que os servidores da saúde receberam reajuste. 
Conseguimos que a lei fosse votada e os servidores fossem 
contemplados. Mas fomos surpreendidos. Conto com o apoio de todos 
os pares. O Doutor Viana ocupou a tribuna para dizer que os 
servidores efetivos desta Casa estão em situação difícil, com a edição 
da Deliberação no 2.327, editada no final da legislatura passada. Não 
podemos deixar que injustiças ocorram. Devemos nos posicionar e 
conversar com cada servidor deste Poder. Se defendemos os 
interesses de todos, o ditado popular "casa de ferreiro, espeto de pau" 
não pode prevalecer, pois há aqui um quadro de servidores efetivos. 
Essa deliberação foi extremamente maléfica à carreira dos servidores. 

Portanto, parabenizo a iniciativa do Doutor Viana. Convoco todos os 
Deputados, seja Presidente, seja Vice-Presidente, seja Secretário. 
Todos temos responsabilidades para com nossos servidores. Já que 
não podem ocupar a tribuna e manifestar sua indignação e revolta, 
temos de conversar com o Presidente, com o Sindicato dos 
Servidores, para solucionarmos o problema da carreira. 

Quero, Sr. Presidente, ler o seguinte: 
(- Lê:) "A nova carreira, ao introduzir o prêmio de "performance", 

exclui , previamente, sem nenhuma razão para tanto, o universo de 
50% dos servidores do direito. E o mais grave é que isso é feito 
segundo critérios inteiramente subjetivos. Fica ao sabor do Gerente 
definir quem deve ou não ser promovido na carreira. Essa situação é 
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ruim tanto para o servidor quanto para o próprio Gerente, que se vê 
constrangido a escolher, sem saber como e por que razão, quem 
merece e quem não merece receber promoção. 

É importante lembrar que a carreira foi exaustivamente discutida 
com os servidores, que apresentaram minuta de plano, que foi bem 
recebida pela direção da Casa. Mas, repentinamente, sem nenhuma 
explicação, publicou-se a Deliberação n° 2.327, que, na prática, 
elimina qualquer chance de carreira adequada na Assembléia. 

Não custa lembrar que a carreira é o maior, e talvez o único, 
mecanismo de profissionalização do servidor. Afinal , uma boa carreira 
prende o bom servidor na Casa e garante à sociedade serviços 
eficientes. Só mesmo o tempo e a experiência são capazes de 
propiciar a profissionalização do servidor. Sem carreira, a rotatividade 
dos servidores será intensa, e sua dedicação será sofrível. 

Quero citar aqui uma lista de problemas que advêm dessa nova 
sistemática implantada pela Deliberação no 2.327: extinguindo-se, na 
prática, uma política de mérito, passará a prevalecer, nesta Casa, os 
velhos hábitos clientelistas e as políticas de apadrinhamento. O 
servidor, para subir na carreira. não precisará ter bom desempenho ou 
compromisso com a administração pública, bastará ser amigo ou 
puxa-saco de Deputados ou autoridades detentoras de poder; haverá, 
também, a exposição do servidor a pressões indevidas, já que, com 
medo de não ser promovido, cumprirá qualquer ordem do seu 
superior, ainda que seja manifestamente ilegal; outro problema será a 
estagnação, desânimo e insatisfação do servidor, pois sabe que as 
chances de progredir na carreira são muito remotas; certamente 
haverá um clima de animosidade interna, pois o servidor sabe que 
estará disputando com seus colegas uma vaga na promoção. Não 
haverá mais um ambiente de trabalho coeso e solidário, como se deve 
esperar de uma administração pública séria e eficiente. 

Ademais, a nova carreira tem sido justificada pela necessidade de 
se enxugarem as despesas da Assembléia, mas está divulgado, no 
site da Assembléia - e isto é de conhecimento geral, certamente 
público - que tem se mantido bem abaixo dos limites de despesa de 
pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O mais estranho é a política contraditória em relação à votação de 
planos de carreira de outros Poderes, como disse anteriormente. 
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Recentemente esta Casa discutiu e aprovou planos de carreira do 
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, e tais planos não continham 
restrição como a que agora se impõe aos servidores da própria 
Assembléia. 

Se não bastasse tudo isso, ainda cabe observar que a Deliberação 
n° 2.327, que cria a nova carreira, é visivelmente inconstitucional. 
Primeiro porque ultrapassa os limites impostos pela Resolução n° 
5.203 à direção da Casa. Segundo porque viola a Constituição do 
Estado, que d ispõe que o servidor estadual tem direito de ser avaliado 
segundo critérios objetivos. 

Finalmente, cabe lembrar que o Tribunal de Justiça anunciou, na 
última terça-feira, as medidas de contenção de despesas que vai 
tomar. A reportagem do "Minas Gerais" chama atenção para o fato de 
que o Presidente do Tribunal pretende enxugar uma série de gastos, 
ressalvando, expressamente, o investimento na carreira do servidor. 

Não se trata, portanto, de defender os interesses corporativos de 
determinada categoria, mas de defender o interesse público, que, 
tanto no Legislativo como nas demais áreas da administração pública, 
impõe a adoção de critérios objetivos na relação entre os poderes 
públicos e seus servidores, relação essa que deve ser marcada pelos 
valores da igualdade, lealdade e moralidade. 

Portanto, Sr. Presidente, conclamamos todos os Deputados para 
nos reunirmos com o Colégio de Líderes e com o Deputado Mauri 
Torres, a quem ainda não tive a oportunidade de relatar o drama, o 
sofrimento e a angústia por que os servidores desta Casa têm 
passado ao receber a notícia da edição da Resolução n° 2.327. Se 
não tivermos a sensibilidade e a capacidade de olhar a questão dos 
nossos servidores efetivos, que auxiliarão cada Deputado nos 
trabalhos das Comissões, na hora de emitir uma consultoria e uma 
correspondência, como poderemos aprovar os projetos de outros 
servidores, de qualquer categoria, pertencentes a outros órgãos? 
Temos de reconhecer a injustiça cometida e precisamos repará-la . 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Rogéno 
Correia- indicando as Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara para 
Vice-Líderes do Bloco PT-PC do B; e Alberto Pinto Coelho - indicando 
o Deputado Bonifácio Mourão para Vice-Líder do Governo. (Ciente. 
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 

solicitando a constituição de comissão de representação desta Casa 
para participar das audiências públicas da Secretaria do Turismo e do 
Banco do Nordeste do Brasil - BNB- a fim de debater o PRODETUR. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
XIV do art. 232 do Regimento Interno, e designa para compor a 
referida comissão os Deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Ana 
Maria, Gil Pereira e Doutor Viana. 

-A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 
do inciso XXXII do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (19), solicitando o desarquivamento dos Projetos 
de Lei nos 119/99, 796, 802, 1.191 e 1.292/2000, 1.346, 1.359, 1.360, 
1.379, 1.407, 1.423, 1.433, 1.689 e 1.809/2001 e 1.948, 2 .141 , 2.179, 
2.405 e 2.497/2002; José Milton (17) , solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei Complementar n° 14/99 e dos Projetos de Lei n°s 
597/99, 837, 958, 1.123, 1.150 e 1.258/2000, 1.458, 1.479 e 
1.647/2001 e 1.955, 2.021 , 2.432, 2.467, 2.468, 2.477 e 2.484/2002 ; e 
Rogério Correia (1 O), solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei 
Complementar no 25/2000 e dos Projetos de Lei n°S 224/99, 803, 806, 
894 e 1.095/2000, 1.425 e 1.491 /2001, 2.313 e 2.376/2002. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos ternos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Roberto Carvalho. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 
minutos. Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 
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O Deputado Roberto Carvalho* - Amigo Presidente Rêmolo 

Aloise, caros Deputados Andrada e Sargento Rodrigues, colegas 
presentes, galeria, estamos vivendo no Brasil e em Minas, 
indiscutivelmente, um momento de muita esperança. Como expôs 
nosso Líder Rogério Correia - temos a querida amiga Deputada Jô 
Moraes participando também do nosso bloco -, não vamos fazer 
oposição ao que vier a melhorar a condição do Estado, a máquina 
administrativa para que o Governo cumpra com suas obrigações, com 
o que prometeu ao povo mineiro. Estamos aqui para ajudar o 
Governo. Ontem, o Deputado José Milton conclamou, e não fugiremos 
ao seu apelo. Podem estar certos de que, de nossa parte, somente 
obstruiremos os trabalhos à medida que tivermos propostas concretas 
para cobrarmos do Governo. 

Ontem, o Líder da Maioria, Deputado Miguel Martini, falou sobre a 
reforma. Particularmente, sou contra a lei delegada. O Poder 
Legislativo, que já tem poucas prerrogativas, quando faz delegação, 
abre mão da sua função. As alterações na máquina pública tem de 
passar por esta Casa. Foi feita a delegação. Gostaria que, 
posteriormente, o Governo mostrasse o que realmente foi feito para 
enxugamento da máquina e diminuição das despesas. A bancada está 
estudando, e estou fazendo uma análise simples, onde se vê que 
secretarias foram extintas, mas foram criadas subsecretarias. Não 
acredito que a reforma traga uma economia virtual. Nas 
subsecretarias criadas os salários são os mesmos das anteriores. 
Ademais, temos mais subsecretarias que as secretarias antes 
existentes. Gostaria de, depois, ver os números concretos desse 
enxugamento e o significado real em termos de economia para o 
Estado. Tenho certeza de que o Governo, por intermédio do Líder da 
Maioria, vai trazer as informações. 

Ontem, o Governador anunciou a reforma com R$20.000.000,00 de 
redução dos gastos, o que a imprensa nacional tratou como sendo um 
grande feito. Por isso, temos de saber onde houve redução, se ela 
realmente aconteceu. 

O Governador anunciou a redução do seu salário. Uma redução 
virtual , já que o aumento foi a partir de janeiro e ainda nem chegou a 
receber, uma vez que os servidores públicos recebem no dia 25. Mas, 
acreditando na intenção do Governador, cabe a esta Casa colaborar 
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com ele, para que efetivamente possamos ter austeridade e 
diminuição dos gastos que não forem necessários. 

Para isso, fiz um levantamento. O Estado tem uma frota de aviões: 
um jat stal citation, lear jet, king air 300, helicóptero douphan, 
bandeirantes, helicóptero jet, xingu 02. Todos da frota do gabinete do 
Governador. É de aproximadamente 43 milhões o valor desses 
aviões. Estamos autorizando, propondo um projeto e tenho certeza de 
que a bancada que apóia o Governo, no intuito de colaborar com o 
Governador, apreciará a iniciativa no sentido de que o Governo venda 
os aviões. Propomos que fique apenas um helicóptero para as 
viagens. 

Vou ler o projeto: "Fica o Poder Executivo autorizado a alienar as 
aeronaves de sua propriedade, na forma da Lei Federal n° 8.666, 
sendo-lhe permitido conservar a propriedade de um helicóptero, que 
deverá ser utilizado exclusivamente para uso oficial em serviço. As 
viagens que se fizerem necessárias para o exercício do mandato de 
Governador deverão ser feitas no helicóptero remanescente ou em 
aviões de carreira", o que é natural, "observada a cotação de preços 
prevista na lei federal". 

Deputado Miguel Martini, a manutenção das aeronaves fica em torno 
de R5112.000,00 por mês. Tenho certeza de que o Governador 
acatará e receberá de bom grado essa sugestão de redução de 
despesas e essa prova de austeridade. 

O Governador não despacha no Palácio das Mangabeiras, que foi 
feito numa outra época, aliás uma obra projetada por Niemeyer. 
Temos o Palácio da Liberdade onde as recepções oficiais podem ser 
feitas. Estamos autorizando e propondo - sei que o Deputado Miguel 
Martini, que é um homem de letras e de cultura, vai gostar da 
sugestão - que o Palácio das Mangabeiras deixe de ser palácio oficial 
e se transforme em um museu. Estamos no ano do centenário do 
poeta maior da língua brasileira, Carlos Drummond de Andrade . 
Proponho que o Governador e esta Casa dêem o nome de Carlos 
Drummond de Andrade ao museu de artes e de literatura. Minas 
Gerais já deu e tem dado ao País os maiores poetas e romancistas da 
nossa língua. Cabe então a Minas transformar o palácio em um 
museu de arte, em um museu vivo. O Governador tem apartamento 
em Belo Horizonte, onde pode morar com toda segurança. 
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A Deputada Jô Moraes é adotada por nós. Não nasceu aqui , mas 
é nossa, mineira. 

Com isso ajudaríamos o Governador. Estou estudando inclusive 
outras medidas para levar ao Governador no sentido de que possa 
efetivamente promover a austeridade. Ontem mesmo ele disse que a 
situação do caixa do Estado era gravíssima. São sugestões que 
estamos dando ao Governador, Sr. Presidente. Tenho certeza de que 
o nosso intuito é colaborar com o Governo. Se ele quer reduzir gastos, 
se quer austeridade, também queremos. Tenho certeza de que 
contaremos com o apoio da maioria desta Casa. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Estou 
entendendo o discurso de V. Exa. e sua proposta como uma crítica 
velada que faz ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mora no 
Palácio da Alvorada e tem a Granja do Torto como residência de fim 
de semana. Tenho a impressão de que V. Exa. está incomodado com 
o que está acontecendo em Brasília e, sem condição de fazer uma 
crítica direta ao Presidente da República, sendo um membro influente 
do PT, usa desse artifício da crítica ao Governador Aécio Neves, de 
forma indireta. Entendo dessa forma o que V. Exa. está expondo hoje, 
nesta tarde, nesta Casa. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Caro Navarro, amigo que muito 
admiro, fiquei decepcionado, pois pensei que V. Exa. apoiaria as 
medidas sérias. Acredito que o Governador está sendo sincero. Não 
creio que esteja fazendo demagogia ao propor a redução de seu 
salário. Não é medida virtual. 

O Governador pediu que a bancada do PT ajudasse e estamos 
ajudando. Não de crítica velada. Os ministros do Governo Lula estão 
viajando em avião de carreira. Estive em Brasília com o Governador 
do Acre, que é do PT. E não precisa ser do PT, poderia ser de outro 
partido, pois não se trata de filiação partidária. Saiu do Acre em avião 
de carreira. Por que não? Isso não diminui o peso de Minas. É o peso 
dos mineiros, de nossa terra. O Governador deve ter avião. Parto do 
seguinte princípio, com relação ao Palácio, Granja do Torto ou o que 
for: é outra situação. Agora o Deputado Sebastião Navarro pode 
enviar a sugestão para o Lula, o qual , tenho certeza, a receberá de 
forma positiva e não irônica. 

Estamos propondo ao Governo uma medida séria, pois penso que 



está falando sério. 
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço o aparte. Tento 

acompanhar o raciocínio de V. Exa. e é possível entender o seu 
propósito. Tenho certeza absoluta de que o cidadão Aécio Neves 
concordaria com V. Exa. O Governador dirige um Estado que possui 
mais de 17 milhões de mineiros e que é a terceira economia do País. 
Poderíamos ser a segunda. Perdemos para o Rio de Janeiro apenas 
por incompetência administrativa do governo anterior. 

O Governador Aécio Neves tem de estar em Brasília para uma 
audiência convocada pelo Presidente Lula. Veremos, então, quais são 
os aviões de carreira disponíveis para aquele horário. O Governador 
irá com seu motorista ao aeroporto e fará o "check in". Aguardaremos 
na sala de espera até o embarque. O avião que sairia às 14 horas 
atrasou devido ao mau tempo, não sendo possível pousar em Belo 
Horizonte. Acionaremos o aluguel de aeronave e faremos cotação em 
cima da hora, mas deveria ter sido feita licitação para saber qual 
empresa servirá ao Estado quando o Governador precisar. O 
Governador precisa e ao mesmo tempo o Secretário da Saúde é 
acionado, pois necessita estar em Teófilo Otoni, onde há um surto 
grave. O Secretário da Segurança também tem de estar no Sul de 
Minas, porque houve grave problema com a polícia. Esperaremos, 
então, os aviões de carreira. Minas Gerais está bem servida até 
agora. Há bastante vôos. Vôos para o Alto Paranaíba, para o Sul de 
Minas. 

Imaginemos que o Governo do Estado não consegue trabalhar 
porque os horários dos vôos regulares não são capazes de atender à 
demanda do Estado. O Estado não pode comparecer à reunião 
presidencial porque - sai a manchete no jornal - foi fechado o 
Aeroporto da Pampulha, devido ao mau tempo. 

O Palácio das Mangabeiras - provavelmente o cidadão Aécio Neves 
deve estar morando em seu apartamento - representa a autoridade 
constituída, devendo ser ocupado durante as recepções oficiais. Mas 
acontecerá uma reunião internacional, que contará com a presença de 
Presidentes e Governadores. Então, decidiremos qual hotel e 
restaurante atenderão aos convidados. Para isso, deverá ser feita 
licitação, o que demanda certo tempo. Outra opção é a carta-convite, 
que também não poderá ser utilizada, porque a reunião foi marcada 
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muito rapidamente. 

Fico imaginando como Minas Gerais seria vista pelos outros 
governantes, pela sociedade em geral. Isso melhoraria a imagem do 
nosso Estado? Outras medidas deveriam ser tomadas, a fim de 
economizar efetivamente? Essas o Governador tem apontado, 
inclusive cortando no seu próprio salário, que era de R$12.000,00. 
Então, está cortando no que era, e não daquilo que será, que já é lei. 

Precisamos pensar o Estado, a atividade política e a 
representatividade, de forma a construir algo melhor. Seguindo o 
raciocínio do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a partir de amanhã 
o Grupo de Transporte Especial- GTE -,da Presidência da República, 
estará desativado. Recentemente, na última viagem que fez ao 
exterior. o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou avião de 
carreira. Mas os transtornos causados fizeram com que fosse 
acionado um Boeing 707 do Brasil para buscá-lo no exterior. 

Deputado Roberto Carvalho, como crítica velada, como ironia, 
aceitamos. Esse é o papel da oposição. Mas se queremos ajudar o 
Governo de Minas a promover as transformações necessárias temos 
propostas mais interessantes e aceitáveis pela sociedade, que 
realmente construirão algo novo. 

Apresentamos um projeto de lei no ano passado, com o objetivo de 
moralizar as aeronaves no Estado. É proposta interessante, porque se 
aquele deslocamento fosse justificado, em função da premência, da 
necessidade, daria oportunidade de a Assembléia fazer a fiscalização. 
Portanto, deixo essa sugestão: vamos discutir esse problema. O 
Governador Aécio Neves está apontando para um caminho de 
austeridade, que devemos seguir. Muito obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Deputado Miguel Martini, o projeto 
não foi feito de forma irresponsável. Propõe que um helicóptero fique 
à disposição do gabinete do Governador, resolvendo, portanto, todos 
os problemas mencionados por V. Exa. 

A Polícia Civil manteria os aviões por questão de segurança. O IEF 
manteria o helicóptero, que é usado na prevenção e no combate aos 
incêndios das nossas florestas e matas, tão degradadas. O Palácio da 
Liberdade é muito maior, sendo o local adequado para recepcionar 
reis e rainhas, como já aconteceu. Foi exatamente o ex-Governador 
Tancredo Neves que o restaurou. ali despachando e fazendo todas as 
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recepções. As propostas são sérias. Tenho certeza de que serão 
bem recebidas pelo Governador, que deseja austeridade. Além 
dessas, ainda apresentaremos outras. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)*- É uma satisfação estar com 
V. Exa. novamente nesta Casa. Começamos em 1991 e , agora, nos 
reencontramos. 

Como V. Exa. saiu da Câmara Municipal há pouco tempo, gostaria 
de um esclarecimento: a Prefeitura ainda possui aquela casa de 
hóspedes na Pampulha? 

O Deputado Roberto Carvalho* - Boa pergunta e boa lembrança! 
Quando tomamos posse assumimos na Câmara e Patrus, na 
Prefeitura, desativamos a casa na Pampulha. Nunca mais foi 
residência oficial do Prefeito. Aliás , tornou-se centro de treinamento 
dos servidores municipais. Patrus disse: "Moro em Belo Horizonte e 
tenho meu apartamento". E continuou, nos quatro anos de mandato, 
no seu apartamento, assim como fizeram o Dr. Célio e Fernando 
Pimentel. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Realmente, pressupõe-se 
que, por exigência legal, o Prefeito deva ter domicílio na cidade. É 
normal que tenha sua moradia. Aquela era uma casa para receber 
visitas. Durante muitos anos, várias autoridades foram recepcionadas 
nela. 

Isso tudo deve ser levantado, isto é, se devemos fazer museu 
municipal, estadual ou federal, que seja de forma a aproveitar os 
próprios imóveis da União, do Estado ou do município. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado 
Roberto Carvalho, apenas para completar e ajudar a V. Exa., gostaria 
de dizer que fui Vereador, assim como o Rogério e o Roberto de 
Carvalho. E o Patrus era o Prefeito. Lembro ao Roberto que, por 
várias vezes, nós, Vereadores, fomos recebidos pelo Prefeito Patrus 
Ananias em festividades e comemorações na casa da Pampulha. Se 
isso ocorreu posteriormente, é a memória dele que está fraca . 

O Deputado Roberto Carvalho* - Nobre Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, transmita-me depois pessoalmente suas sugestões. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento 
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Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o 
prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, prezados assistentes, telespectadores da TV Assembléia , 
inicio minhas palavras saudando os presentes, os reeleitos e os novos 
Deputados que representam o povo mineiro. Tenho a certeza de que 
os que não tiveram sucesso na reeleição continuarão, de onde 
estiverem, labutando na vida pública, de certa maneira, e a seu modo, 
ajudando o nosso Estado a avançar e superar dificuldades. 

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para trazer informações sobre 
este Governo, que se iniciou há 50 dias. Nós, da bancada governista, 
sentimo-nos no dever- no bom sentido, no dever estimulante, porque 
acreditamos no que estamos fazendo - de trazer alguns temas e fatos. 
O novo Governo assumiu o comando do Estado com sérias 
dificuldades financeiras , o que não é novidade, que o colocam e à sua 
equipe numa encruzilhada. 

Ou caminha-se para buscar soluções paliativas, empurrando a crise 
e os problemas para que estourem em alguma época - e. aí sim. 
tentando-se, mais uma vez, postergar solução mais profunda -, ou o 
Governo, desde o início, toma atitudes duras, drásticas, positivas, no 
sentido de resgatar a capacidade do Estado e a eficiência 
administrativa, enfrentando os problemas de frente e começando a 
construir um novo tempo e uma nova Minas para os mineiros, 
colaborando para o desenvolvimento nacional. 

Hoje nosso Estado está diante de uma tal situação financeira que, 
talvez, na história do Estado, jamais algum Governador tenha 
assumido com tamanha problemática. Do orçamento de quase 
R$18.000.000.000,00 previstos para este ano, votado na Legislatura 
passada e que entra em vigor agora, R$2.300.000.000,00 são receitas 
previstas, porém virtuais, não ocorrererão, colocadas no orçamento 
apenas como jogo contábil , mas que não se concretizarão. O Estado 
receberá cerca de R$8.639.000.000,00 de receitas vinculadas. São 
transferências que chegarão com destinação para determinados 
programas e atividades. O Estado terá como receita líquida para este 
ano cerca de R$8.600.000.000,00, que é a receita livre para dispor em 
algumas atividades e para seu custeio e manutenção. Desses 



R$8.600.000.000,00 que o Estado arrecadará de forma livre, 
apenas com a folha de pagamento há comprometimento com 
despesas no valor de R$8.300.000.000,00, compromisso que deverá 
honrar e que praticamente se iguala à receita livre que o Estado terá. 
A dívida consumirá R$1 .650.000.000,00, que se acrescentará ao 
déficit que for gerado durante este ano por falta de receita. O custeio 
da máquina será de R$770.000.000,00 durante o ano e outras 
despesas diversas formarão um conjunto de despesas de 
R$909.000.000,00. Deste modo, o déficit esperado para este ano é de 
R$2.300.000.000,00. É um déficit real , porque a despesa existe. A 
despesa, o compromisso é real, mas a receita não. E, em boa parte, 
quando é real , está vinculada a programas e não pode ser utilizada 
para outros fins. 

Entretanto, o Estado, hoje, não trabalha apenas com o déficit 
previsto para o orçamento deste ano. O Governador Aécio Neves 
assume o Governo com um déficit acumulado, dos anos passados até 
dezembro de 2002, de R$4.858.000.000,00. Déficit acumulado 
também real , porque foram despesas assumidas, contratos realizados 
por terceiros, fornecedores que não receberam. É uma dívida real do 
Estado. O Governador assume o Estado na situação lastimável de um 
déficit já projetado, para este ano, de R$2.300.000.000,00, e um 
déficit acumulado de RS4.858.000.000,00. 

Vejam a dimensão do problema. Dentro dessas dificuldades que o 
Estado está vivenciando - só a título de exemplo -, lembramos a 
FAPEMIG, que tem direito a um repasse constitucional , anual , de 1% 
da receita corrente líquida. E a dívida do Estado com a FAPEMIG, 
pelo descumprimento desse dispositivo constitucional , é de 
R$60.000.000,00. Na saúde, o repasse constitucional não foi atendido 
nos anos anteriores, e o déficit acumulado é de R$344.000.000,00. 
Aos fornecedores , o Estado deve R$1.750.000.000,00, e aos diversos 
fundos do Estado, cerca de R$400.000.000,00. São números 
assustadores. 

O que tez o Governador, tão logo venceu as eleições, assumindo a 
responsabilidade efetiva de governar o Estado e enfrentar esses 
desafios? Não começou a levantar e a pesquisar problemas 
passados, querendo culpar esse ou aquele Governador, essa ou 
aquela política. Esse discurso é bom para desviar a atenção do povo 



para o problema grave do momento, mas é péssimo para resolver 
o problema efetivo do povo mineiro, que quer um Estado eficiente, um 
Governo que funcione, que implemente políticas públicas e que, de 
fato, enfrente os desafios. 

O nosso Governador Aécio Neves, amparado pela legitimidade de 
quem venceu no primeiro turno com uma votação extraordinária, 
solicitou, antes mesmo de assumir o Governo, já prevendo as 
dificuldades que teria de enfrentar, ao Governador Itamar Franco que 
encaminhasse à Assembléia um pedido de delegação de poderes. Já 
queria, a partir de sua posse, iniciar o seu trabalho administrativo para 
dotar a máquina do Estado de instrumentos necessános para fazer 
face a esses problemas financeiros e econômicos. 

Quando o Governador encaminhou o pedido de delegação a esta 
Assembléia , vários debates surgiram sobre a forma como se pedia 
essa delegação. Não quero entrar nesse tipo de debate. Muitas vezes, 
foge-se do foco principal do problema. A delegação de poderes está 
prevista na Constituição do Estado, que não foi feita pelo Governador, 
mas pela Assembléia. 

Os Deputados mineiros colocaram no texto a delegação de poderes 
para que os Governadores a usassem. A Constituição não passa pela 
sanção do Governador, é promulgada pela Casa. O Executivo, quanto 
à existência da delegação, não é o culpado, o grande motivador. 

Mesmo assim, muitos que criticaram essa delegação de poder 
votaram em outras, no passado, para que outros Governadores 
pudessem usá-las. O fato é que o Governador quis obtê-la para ter 
agilidade. E a delegação de poder, o que é? É uma resolução, votada 
pela Casa, com força de lei , dando parâmetros e limites para a ação 
do Executivo. 

O Governador, o que fez? Optou pela via rápida. As dificuldades 
administrativas e financeiras do Estado são gravíssimas. Utilizou um 
expediente legal e obteve da maioria esmagadora da Assembléia a 
delegação de poderes - perfeitamente justa, porque foi solicitada por 
um Governador recém legitimado pelas urnas no primeiro turno -, 
concedida livremente pela Assembléia , no exercício de seus poderes 
e de suas prerrogativas, dentro de parâmetros legais. De posse dessa 
delegação, o Governador começou a trabalhar para dar ao Governo, 
ou seja, à máquina estadual perfil que entendia dentro do seu 
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programa de governo, com a sua equipe e aqueles que colaboram 
e concordam com a forma de encaminhar as soluções do Estado. 

Estão querendo quantificar em valores essa reforma. Mostramos 
aqui, de forma clara, que o "déficit" do Estado é de cerca de 
R$7.000.000.000,00. O Governador hora alguma quer resolver o 
problema desse "déficit" com a economia feita pela reforma 
administrativa. Porém nem por isso ele ia deixar de aproveitar a 
oportunidade para economizar; é mais um dado e uma etapa da 
economia. É óbvio que a grande obra do Governo Aécio Neves não é 
e não será, de maneira estática, a reforma administrativa em si. Ele 
está apenas ajeitando, modificando e enxugando a máquina para 
dotá-la de maior eficiência, de melhores instrumentos para enfrentar 
essa crise financeira terrível. Assim, poderemos, daqui a alguns 
meses ou anos, dizer que o Governo Aécio Neves conseguiu, de fato , 
fazer a sua grande obra administrativa, domando essa gigantesca 
crise e fazendo com que o Estado cumpra o seu papel diante da 
sociedade e do cidadão, que é implementar políticas públicas 
eficientes que cheguem ao cidadão, enfrentando os problemas da 
educação, da saúde, da segurança. das nossas estradas e da 
estagnação econômica que gera desemprego. 

O Governador tem em mente a concepção desse trabalho, ou seja, 
de que só é possível fazê-lo com uma máquina administrativa ágil , 
que responda com rapidez aos comandos da administração. É isso 
que ele está fazendo: não está diretamente enfrentando a questão do 
déficit com essa reforma, mas indiretamente, porque, no primeiro 
passo, está dotando o Estado de organização para enfrentar o 
problema, que é grave. Desorganizado como está o Estado não 
enfrenta esse problema. Porém, o Governador, de posse dessa 
delegação de poderes, implementou um primeiro passo e um primeiro 
momento do enfrentamento dessa questão. 

Na administração direta, o Estado, que tinha 23 secretarias, passou 
a ter 15 secretarias e 2 secretarias especiais; tinha 12.304 cargos em 
comissão e passou a ter 10.927. Foram extintos 1.377 cargos, numa 
redução de custos de R$19.000.000,00, por meio de 31 leis 
delegadas. Existiam 50 conselhos na administração, mas hoje são 47. 
Havia 12 órgãos autônomos que continuam a existir. 

A administração indireta, que, vez por outra, é alvo de polêmica com 
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relação à delegação de poderes, atendeu perfeitamente à 
Constituição. A Constituição do Estado diz, de maneira muito clara, 
que é vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, 
extinção ou transformação de entidade da administração indireta. 
Existiam 17 entidades autárquicas que continuam a existir, pois não 
se extinguiu nem se transformou nem se criou nenhuma autarquia. 
Com as fundações aconteceu a mesma coisa. Como eram 15 
fundações , continuam a existir 15 entidades fundacionais , pois não se 
extinguiu nem se transformou nem criou nenhuma. Por meio das 32 
leis delegadas, relativas à administração indireta, que são as 
autarquias e as fundações, o Governo enxugou, extinguiu ou 
transformou unidades administrativas, tais como assessorias, 
diretorias, superintendências, órgãos internos dessa estrutura, ou 
seja, dessa entidade, atendendo perfeitamente ao que dispõe a 
Constituição. 

De modo que o total de cargos na administração indireta era de 
4.359 e caiu para 3.809, numa redução de 550 cargos, com economia 
de R$9.400.000,00. Sabemos que essa economia é pequena para 
enfrentar o déficit. E em nenhum momento o Governo quis. por meio 
dessa reforma, dizer que estava resolvendo o problema do déficit. 
Está vendo mais longe, com a visão e a experiência herdada dos 
antepassados e com a vivência de homem público da atualidade, 
sabedor de que só com máquina administrativa que receba um 
choque verdadeiro de gestão e seja mais eficaz poderá enfrentar o 
déficit. E começa a primeira arrancada, dotando o Estado do seu 
perfil. Agora é o Estado que ele, Governador, passou à equipe, por 
meio da sua concepção do que é o melhor para enfrentar o desafio. É 
lógico que não é a única receita. Outros poderão ter sugestões. 
Ninguém é dono da verdade. Mas foi a opção que quis seguir e 
conseguiu, por intermédio da grande maioria dos mineiros, que 
acreditaram no seu programa e que depositam ainda grande 
esperança no seu Governo, e da maioria do Parlamento, que 
representa o povo mineiro. 

De modo que o total geral de cargos extintos pela reforma foi de 
1 .668 e a economia total de R$28.830.000,00, viabilizados por 63 leis 
delegadas. Existem alguns questionamentos. Leis delegadas foram 
publicadas fora do tempo. Ora, não queremos diminuir a importância 
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desse fato, mas são filigranas. É obvio que essas questões foram 
muito bem estudadas pelo Governo. O Governo utilizou até o dia 31 o 
poder de emitir as leis. A publicação deu-se no dia seguinte. É um 
debate político? É. Existem versões que corroboram, outras que são 
contrárias. O Governo e seus assessores acham que pode, e 
entendemos assim. E a questão está feita, de forma transparente, 
publicada no "Minas Gerais" para toda a sociedade e quem quiser 
acompanhar. Outras leis foram publicadas depois do prazo apenas 
como efeito corretivo de falhas gráficas, de erros que foram cometidos 
na publicação. Foram publicadas apenas para corrigir. Não se alterou 
nada daquilo que havia sido publicado anteriormente com relação ao 
conteúdo e ao objetivo. Isso, de forma muito segura e clara, podemos 
assumir e afirmar. 

O Direito não é uma ciência exata. Cada qual tem entendimento de 
um texto. O Governo tem o seu entendimento. Acredito, muito bem 
embasado e seguro, que estamos aqui com a convicção de defender 
a posição do Governo. 

Neste momento, queremos conclamar os mineiros para continuar, 
da mesma forma quando das eleições, confiando no nosso 
Governador. O seu propósito é o melhor possível. Está apenas 
começando tarefa hercúlea, que é a de enfrentar o desafio financeiro 
que o Estado tem . Por outro lado, começa, por meio dessa reforma, a 
dotar a máquina da condição necessária ao cumprimento do seu 
programa de Governo, dando resposta ao que a sociedade espera. 
Aproveitamos a oportunidade para solicitar aos integrantes do PT, 
tendo em vista algumas afirmações feitas de que estão prontos a 
colaborar, que realmente colaborem e, neste momento, virem o foco 
para o problema principal que Minas hoje vive diante do Governo 
Federal. O PT poderá dar grande contribuição nesse sentido, fazendo 
gestões junto ao Governo do Presidente Lula para que pare de tomar 
dinheiro do Estado, de bloquear os recursos minguados de Minas, 
pois já são R$12.000.000,00 presos no Tesouro Nacional pelo 
Ministro Palocci , tumultuando e desorganizando ainda mais as 
finanças de Minas. Concito os colegas petistas para se juntarem ao 
Governador, que está em Brasília, fazendo gestões junto a área 
econômica do Governo, para que parem de penalizar Minas 
injustamente, pois estão multando nosso Estado em R$36.000.000,00 



porque Minas, não cumpriu em 2001 a LRF. O PT votou contra 
essa lei, não a apoiou, mas agora a utiliza para castigar o Estado. Não 
é possível , é preciso reagir e peço o apoio valoroso dos companheiros 
do PT para que nos ajudem a desbloquear esses recursos, que nos 
ajudem a impulsionar o nosso Estado, para que possamos enfrentar 
esses desafios, que não são partidários, e sim de Minas e dos 
mineiros. 

A Deputada Vanessa Lucas (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, imprensa presente, TV Assembléia, amigos de Contagem, 
e de Minas. Estou representando não só Contagem, mas também o 
vale do Mucuri, do Jequitinhonha e o Norte de Minas. 

O jornal "O Tempo", em sua edição de hoje, traz reportagem 
especial com a seguinte manchete na primeira página: "Decreto de 
Lula prejudica Prefeituras". 

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, do Decreto no 4.594, de 13 de 
fevereiro, que cancela obras importantíssimas para a Lagoa da 
Pampulha, Contagem, vale do Mucuri , Jequitinhonha, Norte de Minas 
e outras cidades mineiras. 

Mais de cem mil moradores da Ressaca, em Contagem, maiores 
beneficiários dessas obras, testemunharam em 2001 a assinatura de 
convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e esse município, 
assinado pelo Prefeito Ademir Lucas e pelo Ministro José Sarney 
Filho, com a presença do Prefeito Célio de Castro e de dezenas de 
parlamentares. 

Lideranças da região também participaram, em 28 de novembro 
passado, da assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal 
para execução das obras. Os recursos cortados somam 
R$3.586.000,00, com contrapartida da prefeitura de R$1 .537.000,00. 

Tudo isso feito, Sras. e Srs. Deputados, como determinam as leis e 
a Constituição Federal. 

Contagem está perplexa diante dessa atitude do Presidente da 
República. Podem ser jogados por terra anos de trabalho de 
engenheiros e técnicos ambientalistas da Prefeitura, da Agência 
Nacional das Águas e da Caixa Econômica Federal. 

Sem consultar a cidade, num gesto unilateral e arbitrário, estão 
cancelando o que Contagem há muito acalenta como sonho: 
recuperar suas nascentes, eliminar o esgoto a céu aberto, urbanizar 
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avenidas, melhorar a qualidade de vida de nossa gente e contribuir 
para recuperar a Lagoa da Pampulha, sem dúvida alguma, o santuário 
ecológico da Região Metropolitana. 

Estranhamos, e muito, que um governo que se elegeu sob a égide 
da conduta democrática e da valorização do diálogo, aja dessa 
maneira, comprometendo as garantias do estado de direito. 

Ao determinar o cancelamento das despesas inscritas em restos a 
pagar, o Decreto no 4.594 viola a garantia constitucional fundamental , 
retroagindo seus efeitos para desconstituir contratos anteriormente 
celebrados, o que significa prejudicar o ato jurídico perfeito, previsto 
no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

Desta tribuna, Sras. e Srs. Deputados, como cidadã de Contagem, 
comprometida com minha cidade, manifesto indignação e 
perplexidade. Contagem e sua gente pedem a solidariedade desta 
Casa para que se façam gestões junto ao Governo Federal para a 
revisão desta medida, que inviabiliza obras Importantes e há anos 
aguardadas pela nossa comunidade. 

Diante da gravidade desse fato , solicitamos à Presidência desta 
Casa que envie, com urgência, à Presidência da República uma 
moção de protesto contra o corte de verbas tão importantes para o 
desenvolvimento dos municípios mineiros. 

O nosso Presidente, em visita, falou nas propagandas nacionais e 
internacionais sobre a ajuda não só aos vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha mas também ao Norte de Minas. Então, este é o 
momento para que cada um de vocês, representantes desses lugares, 
peça por Contagem e por toda a nossa Minas Gerais. Acho muito 
importante o que está acontecendo. 

O nosso nobre Deputado Roberto Carvalho sempre debateu sobre a 
extensão do metrô até o Barreiro. Ele foi cortado do orçamento. E aí, 
como ficaremos? Então, conto com a ajuda dos nobres Deputados. 
Muito obrigada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as colocações da 
Deputada Vanessa Lucas, mais uma das integrantes da bancada 
feminina nesta Casa, que traz a sua contribuição de forma brilhante. 

O Deputado Adelmo Carne1ro Leão (em aparte) - Agradeço a V. Exa. 
por esta oportunidade e digo que considero estarmos apenas 
iniciando o debate, na Casa, a respeito do projeto do Governador 
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Aécio Neves. Tenho a convicção plena de que não só a Bancada 
do PT, mas também todos os demais Deputados comprometidos com 
o desenvolvimento, com a justiça social e com a qualidade de vida da 
população estarão unidos para enfrentar os enormes desafios deste 
momento, que colocam não só Minas Gerais, mas o Brasil inteiro em 
situação de dificuldades. 

Também estaremos unidos na busca de soluções para os graves 
problemas de Minas. 

Sr. Deputado, no dia 1° de janeiro deste ano, estava sentado aqui e 
assisti ao Governador fazer a promessa ao povo mineiro de que iria 
cumprir a Constituição do Estado. Então, teremos de fazer um debate, 
pois estamos começando mal, não por esta 153 Legislatura, mas 
porque, ao final, no apagar das luzes da 148 Legislatura, quando 
muitos Deputados já não tinham condições de voltar a esta Casa e o 
recesso parlamentar já estava para acontecer, votamos uma lei com a 
contraposição, com o voto contrário do PT: a autorização para as leis 
delegadas. 

Já naquela época, demonstrávamos erros no processo de 
condução, como ilegalidade e inconstitucionalidade. Se imaginarmos 
que a lei delegada deve ser votada em uma legislatura e que, nessa 
legislatura, os Deputados devem ter condições para contestá-la , 
retificá-la e atuar na exorbitância do Governo, compreenderemos 
claramente que a lei delegada, a resolução votada, como foi votada, é 
inconstitucional. Mas também é inconstitucional quando o Governador 
de Minas, por tantos anos um parlamentar brilhante, Presidente do 
Congresso Nacional e componente de uma bancada que se diz 
parlamentarista e defende o parlamentarismo, utiliza-se de 
prerrogativas de Governador para cometer atos - digo para todos os 
meus colegas - muito mais ousados e draconianos que aqueles 
realizados pela ditadura resultante do golpe de 1964. 

Se os Deputados analisarem não só as inconstitucionalidades, mas 
também o mérito das leis delegadas, em maior número que todas as 
editadas na história recente de Minas Gerais, verão o autoritarismo. 
Há uma verdadeira intervenção do Governo nas autarquias; há 
exorbitância do Governo quando cassa os conselhos, uma vez que só 
podem ser criados ou destituídos por lei complementar. Portanto, a lei 
delegada não dá tal direito ao Governador. O PT, com lealdade e 
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firmeza, debaterá o projeto de resolução da 148 Legislatura sobre a 
exorbitância do Governador. Lutaremos para que o Governo de Minas 
volte sua atenção aos princípios firmados pelo Governador Aécio 
Neves, de cumprir a Constituição. Um centavo que economizarmos é 
importante. As análises preliminares mostram que há cortes, mas o 
Governo fez contratações não previstas, implicando mais gastos que 
economia. A economia é virtual, o gasto, real. Essas questões têm de 
ser analisadas com transparência, lealdade e diálogo. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Entendo a preocupação de V. 
Exa., Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas não concordo com 
colocações pontuais com relação à palavra ''autoritarismo". 
Autoritarismo, após eleição em que mais de 5 milhões de mineiros 
elegem um governador; autoritarismo, quando a Constituição, votada 
pelo parlamento livremente prevê a delegação de poderes usada em 
outros momentos, inclusive com apoio de parlamentares do PT, como 
a lei delegada pedida por Itamar Franco. Não concordo com o termo 
"autoritarismo". A lei delegada está presente na Constituição do 
Estado. Veremos quantas medidas provisórias o Presidente Lula 
assinará, e até que ponto o PT entende autoritarismo como lei 
delegada e medida provisória. 

Por outro lado, não podemos, pela quantidade de leis, julgar ou 
interpretar reforma administrativa. O Governador poderia condensar 
as 63 leis em uma só, fazendo o Código da Reforma Administrativa, 
com mil artigos, dificultando a compreensão. Mas, em nome da 
transparência e facilidade, o Governador elaborou lei específica para 
cada área. É questão de estratégia e de método. 

Com relação à transparência, não podemos concordar com esse 
argumento. A quantidade de leis garante a transparência. 

Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. Exa., do Plenário, 
das galerias e dos telespectadores. Esse Governo é diferente. Não 
ficará olhando no retrovisor, mas para o futuro. É ousado e tem 
coragem. 

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

comunicar ao Plenário que enviamos um ofício ao Presidente Lula e 
que a Bancada do PT negou-se a assiná-lo. Seu teor é o seguinte: (-
Lê:) "O Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior, juntamente com 
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os Deputados Estaduais de Minas Gerais abaixo assinados, 
inconformados com a multa imposta pelo Governo Federal ao Estado 
de Minas Gerais em razão do não-cumprimento, pelo Governo 
anterior, de metas fixadas em acordo assinado com a União, vêm à 
presença de V. Exa .. solicitar a revisão dessa penalidade aplicada e, 
conseqüentemente, o repasse de R$6.000.000,00, bloqueados em 
janeiro de 2003, bem como o cancelamento das outras cinco parcelas 
do mesmo valor, previstas para serem também bloqueadas nos 
meses seguintes, fazendo, para tanto, as seguintes considerações: 
considerando que o atual Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, 
já vem priorizando e praticando, com ações claras, imediatas e 
eficazes, o ajustamento fiscal e o equilíbrio das finanças públicas; 
considerando que V. Exa., Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, tem como 
meta o crescimento do nosso País, com o fortalecimento dos Estados 
e municípios; considerando que V. Exa. tem a geração de empregos 
como uma das prioridades de governo e uma das razões da multa 
imposta ao Estado de Minas Gerais é a despesa em excesso com a 
folha de pessoal; considerando o alto espírito público de V. Exa. e a 
sensibilidade que vem demonstrando ter para a resolução ou o 
encaminhamento das questões, por mais complexas que sejam; 
considerando a grande confiança que o povo mineiro deposita em V. 
Exa., amplamente demonstrada através das urnas. 

Diante dessas considerações, por mais simples que sejam, mas que 
refletem a pura realidade e o sentimento de mineiridade comum a 
todos nós, acreditamos que nossa união em defesa dos interesses 
maiores do nosso Estado não será em vão. 

Vale ressaltar também que querer a demissão de servidores 
públicos para reduzir despesas com pessoal é inaceitável, pois seria 
um contrasenso da União, já que aumentaria, substancialmente, o 
índice de desemprego em Minas, um passo que é justamente o 
contrário da proposta de governo de V. Exa.". 

Gostaria de complementar: o Líder do PT não gostou desse 
requerimento, mas peço-lhe que nos dê a chance de torná-lo público. 
V. Exa. não o assinou. 

"O ajuste das contas públicas já vem sendo feito pelo Governo 
mineiro com muito esforço e competência, justamente para atender a 
exigência legal. 
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Dessa forma, temos a certeza de que V. Exa., com a sabedoria e 

o bom senso que lhe são peculiares, saberá encontrar a melhor 
solução para essa situação difícil e melindrosa". 

Sr. Presidente, esse documento vem requerer ao Presidente Lula 
que não desconte, mensalmente, os R$6.000.000,00, porque Minas 
Gerais precisa desses recursos. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pretendo realizar o 

debate a que todos os Deputados se propuseram. A Deputada 
Vanessa Lucas chamou de corte do Governo Lula, o que 
explicaremos depois. Trata-se de restos a pagar do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que não deixou dinhe1ro no caixa. 
Certamente o Governo Lula realizará todas essas obras prometidas. 
Sabemos em que situação Fernando Henrique deixou o País, por isso 
obteve a derrota que o PSDB até hoje lamenta. 

Esse debate terá de ser realizado. O início do processo atabalhoado 
do Governo Aécio Neves, com gestos mais de mídia do que 
contundentes, com a intenção de resolver os problemas mineiros, 
evidentemente, também será tema de muitos debates no parlamento 
mineiro. Gostaria de realizar esse debate com os Deputados tucanos 
e com os do PFL, mas tiraram o time de campo, fugiram, porque não 
sabem escutar o que deveriam, mesmo que fosse apenas na condição 
de críticos, buscando melhorar as questões. 

Como no Plenário só estão presentes os Deputados do PT, solicito 
que encerre, de plano, a reunião, para que na semana que vem 
realizemos esse debate, com a presença dos Deputados que fugiram 
do Plenário. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 
21, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 



ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 21 /2/2003 
Presidência da Deputada Maria José Haueisen 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Ana Maria - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Doutor Ronaldo -

Fábio Avelar- Jô Moraes- José Henrique - Leonardo Moreira - Lúcia 
Pacífico - Maria José Haueisen - Marília Campos - Pinduca Ferreira -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas. 

Falta de Quórum 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Às 9h15min, 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 24, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. 

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte cinco de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os 
Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila, Ivo José, Olinto Godinho, 
Mauri Torres, membros da Mesa da Assembléia; Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Hely 
Tarqüínio, Corregedor. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos, e, em seguida, 
é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isto posto, o Presidente 
informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos de 
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta 
Casa a título de Subvenção Social, Auxílios para Despesas de Capital 
e Transferências a Municípios, nos termos do art. 3°, 111, da Lei n° 
11.815, de 24/1/95, da Deliberação n° 1.556, da Mesa da Assembléia 
e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são 
distribuídos aos Deputados Hely Tarqüínio, Corregedor, Wanderley 
Ávila , relator da Mesa e lvair Nogueira, relator da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto, verificando 
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as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social 
São Pedro, Associação Comun. Jorges Água Branca, Associação 
Comun. Moradores Bairro Julia Kubitschek, Associação Esportiva 
Recreativa Caldeiraria, Associação Moradores Bairro Cidade Nova -
ltinga, Centro Promocional Padre Antônio Guilherme, Creche Menino 
Jesus - Guarinhatã, Movimento Donas de Casa Consumidores João 
Monlevade, Núcleo Comun. Amigos Passa-Tempo, Prefeitura 
Municipal de Bocaiúva, Prefeitura Municipal de Brasília Minas, 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Prata, Prefeitura Municipal de 
Campos Gerais, Prefeitura Municipal de Carandaí, Prefeitura 
Municipal de Carangola, Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, 
Prefeitura Municipal de Claro Poções, Prefeitura Municipal de Delta, 
Prefeitura Municipal de Divino, Prefeitura Municipal de lpiaçu , 
Prefeitura Municipal de ltapagipe, Prefeitura Municipal de lturama, 
Prefeitura Municipal de Manga, Prefeitura Municipal de Manhuaçu. 
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Prefeitura Municipal de Pirajuba, 
Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Prefeitura Municipal de Pirapora, 
Prefeitura Municipal de Sacramento, Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara, Prefeitura Municipal de Santa Juliana, Prefeitura Municipal 
de Uberaba. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata da reunião e encerra 
os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de setembro de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mauri Torres - Mauro Lobo - lvair Nogueira - Dilzon Melo -
Luiz Fernando Faria- Hely Tarqüínio. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/2/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. 
Guilhermino Rodrigues Filho, ocorrido em 17/2/2003, em Bom 



Despacho. (-Ciente. Oficie-se.) 
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- O Sr. Presidente designou , na 4a Reunião Ordinária, os membros 
das seguintes Comissões Especiais: 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência vai 
designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
Sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.520 (ex-Projeto de Lei 
no 2.396/2002, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado 
para o exercício de 2003). Pelo BPSP: efetivo - Deputado Mauro 
Lobo; suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo PFUPPB: efetivo 
- Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Gil Pereira; 
pelo PT/PC do B: efetivo - Deputado Chico Simões; suplente -
Deputado Durval Ângelo; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio 
Mourão; suplente - Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo -
Deputado Jayro Lessa; suplente - Deputado Leonardo Moreira. 
Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 71 (ex-Projeto de Lei Complementar no 50/2002, do 
Governador do Estado, que organiza a Defensoria Pública do Estado, 
define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público 
e dá outras providências) . Pelo BPSP: efetivo - Deputado Domingos 
Sávio; suplente - Deputada Ana Maria; pelo PFUPPB: efetivo -
Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputado Pinduca Ferreira; 
pelo PT/PC do B: efetivo - Deputada Jô Moraes; suplente - Deputada 
Maria José Haueisen; pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; 
suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PL: efetivo - Deputado 
Leonardo Moreira; suplente - Deputado José Milton. Designo. Às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.452 (ex-
Projeto de Lei no 2.439/2002, do Governador do Estado, que assegura 



benefícios aos servidores que menciona) , o Veto Total à 
Proposição de Lei Complementar n° 72 (ex-Projeto de Lei 
Complementar no 22/2000, do Deputado Pastor George, que 
acrescenta §§ ao art. 108 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), e o Veto Parcial 
à Proposição de Lei n° 15.521 (ex-Projeto de Lei n° 1.945/2002, do 
Deputado Doutor Viana, que acrescenta o § 5° ao art. 1° da Lei n° 
13.694, de 1 o de setembro de 2000, que autoriza a negociação do 
valor das parcelas remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei 
no 10.470, de 15 de abril de 1991 ). Pelo BPSP: efetivo- Deputado 
Neider Moreira; suplente - Deputado Paulo César; pelo PFUPPB: 
efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo 
PT/PC do 8: efetivo- Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado 
Roberto Carvalho; pelo PMDB: efetivo - Deputado Chico Rafael; 
suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PL: efetivo - Deputado José 
Milton; suplente - Deputado Célio Moreira. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei nos 
15.347 (ex-Projeto de Lei n° 922/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, 
que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona), 
15.465 (ex-Projeto de Lei n° 1.755/2001 I do Deputado Paulo Piau, que 
autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE - do MuniCÍpio de Sete Lagoas o imóvel que 
especifica), 15.475 (ex-Projeto de Lei no 601/99, do Deputado Ivo 
José, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de sua 
propriedade nas condições que especifica). 15.477 (ex-Projeto de Lei 
no 1.487/2001 , do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão do 
imóvel que especifica ao MuniCÍpio de ltaguara) , 15.479 (ex-Projeto de 
Lei no 1.591 /2001, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a fazer 
reverter ao MuniCÍpio de Gonzaga o imóvel que especifica), 15.484 
(ex-Projeto de Lei n° 1.863/2001 I do Deputado Antônio Andrade, que 
autoriza a fazer reverter ao MuniCÍpio de Carmo do Paranaíba o 
imóvel que especifica), 15.508 (ex-Projeto de Lei n° 2.343/2002, do 
Governador do Estado, que autoriza a doar ao Município de Careaçu 
os imóveis que especifica), e 15.513 (ex-Projeto de Lei no 54/99, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza a fazer reverter ao 
MuniCÍpio de lbitiura de Minas o imóvel que especifica). Pelo BPSP: 
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efetivo - Deputado Zé Maia; suplente - Deputado Sargento 
Rodrigues; pelo PFUPPB: efetivo - Deputado Elmiro Nascimento; 
suplente - Deputado lrani Barbosa; pelo PT/PC do B: efetivo -
Deputado Laudelino Augusto; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado lvair 
Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente -
Deputado José Milton. Designo. As Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei n°s 
15.486 (ex-Projeto de Lei no 1.952/2002, do Deputado lvair Nogueira, 
que autoriza a fazer reverter ao MuniCÍpio de Abaeté o imóvel que 
especifica) , 15.487 (ex-Projeto de Lei no 1.953/2002, do Deputado 
lvair Nogueira, que autoriza a fazer reverter ao MuniCÍpio de Abaeté o 
imóvel que especifica), 15.488 (ex-Projeto de Lei no 1.962/2002, do 
Deputado Durval Ângelo, que autoriza a doar ao MuniCÍpio de 
Tocantins o imóvel que especifica), 15.489 (ex-Projeto de Lei no 
1.977/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza a doar ao 
MuniCÍpio de Tocantins o imóvel que especifica), 15.491 (ex-Projeto 
de Lei no 1.979/2002, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza a doar 
ao MuniCÍpio de Tocantins o imóvel que especifica) , 15.492 (ex-
Projeto de Lei no 1 .980/2002, do Deputado Durval Ângelo, que 
autoriza a doar ao MuniCÍpio de Tocantins o imóvel que especifica), 
15.493 (ex-Projeto de Lei no 1.981/2002, do Deputado Durval Ângelo, 
que autoriza a doar ao MuniCÍpio de Tocantins o imóvel que 
especifica), 15.494 (ex-Projeto de Lei no 1.982/2002, do Deputado 
Durval Ângelo, que autoriza a doar ao MuniCÍpio de Tocantins o imóvel 
que especifica), 15.495 (ex-Projeto de Lei no 1.983/2002, do Deputado 
Durval Ângelo, que autoriza a doar ao MuniCÍpio de Tocantins o imóvel 
que especifica), 15.499 (ex-Projeto de Lei n° 2.055/2002, do Deputado 
Olinto Godinho, que autoriza a doar ao MuniCÍpio de Virginópolis o 
imóvel que especifica), 15.500 (ex-Projeto de Lei n° 2.057/2002, do 
Deputado Olinto Godinho, que autoriza a doar ao MuniCÍpio de 
Virginópolis o imóvel que especifica) , e 15.501 (ex-Projeto de Lei n° 
2.113/2002, do Deputado lvair Nogueira, que autoriza a doar ao 
MuniCÍpio de Abaeté o imóvel que especifica). Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Doutor Ronaldo; suplente - Deputado Wanderley Ávila; pelo 
PFUPPB: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT/PC do B: efetivo -
Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado Laudel ino Augusto; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Bispo Gilberto; suplente - Deputado 
Adalclever Lopes; pelo PL: efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre Proposta de Emenda à Constituição no 1/2003, 
de Autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que Acrescenta 
Artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição do Estado (Assegura aos servidores que exerceram 
funções de magistério a contagem, para efeito de aposentadoria, do 
período compreendido entre o afastamento e a data de 13 de março 
de 2001 ). Pelo BPSP: efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PFUPPB: efetivo - Deputado lrani 
Barbosa; suplente - Deputado João Bittar; pelo PT/PC do B: efetivo -
Deputado Maria Tereza Lara; suplente - Deputada Jô Moraes; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Bispo 
Gilberto; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente -
Deputado Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 4/2003, 
de Autoria do Deputado Doutor Viana e outros, que Acrescenta 
Dispositivo ao Art. 157 da Constituição do Estado ( Inclui o orçamento 
da Seguridade Social na Lei Orçamentária). Pelo BPSP: efetivo -
Deputada Maria Olívia; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo 
PFUPPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado 
Dimas Fabiano; pelo PT/PC do B: efetivo - Deputado André Quintão; 
suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Bispo Gilberto; suplente - Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo -
Deputado Célio Moreira; suplente - Deputado Leonardo Moreira. 
Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 6/2003, 
de Autona do Deputado Doutor Viana e outros, que Acrescenta 
Parágrafo ao Art. 201 da Constituição do Estado (Determina que o 
Estado, mediante cooperação com os municípios, garantirá aos 
alunos do ensino fundamental da rede estadual o transporte escolar). 
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Pelo BPSP: efetivo - Deputada Vanessa Lucas; suplente -
Deputado Zé Maia; pelo PFUPPB: efetivo - Deputado Doutor Viana; 
suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PT/PC do B: efetivo - Deputado 
Padre João; suplente - Deputada Cecília Ferramenta; pelo PMDB: 
efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado Antônio Júlio; 
pelo PL: efetivo - Deputado Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado 
Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDNETE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 25/2/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, indicando o Deputado Carlos 
Pimenta para Vice-Líder do Bloco Parlamentar Social Progressista -
BPDP (Ciente. Cópia às Comissões e às Lideranças.). 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/2/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 d Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 39/2003 
(encaminha Projeto de Lei no 75/2003), do Governador do Estado -
Ofícios- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Propostas de Emenda à Constituição nos 9 a 18/2003 - Projetos de Lei 
Complementar nos 2 a 4/2003 - Projetos de Lei n°s 76 a 1 06/2003 -
Projetos de Resolução nos 1 07 a 112/2003 - Requerimentos n°s 30 a 
42/2003 - Requerimentos dos Deputados André Quintão e Rogério 
Correia, Marília Campos (2), Adelmo Carneiro Leão, Weliton Prado, 
Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau (34), Dinis Pinheiro (18) , Sargento 
Rodrigues (13), Doutor Viana, Pastor George e Maria José Haueisen -
Proposições Não Recebidas: Projetos de Lei dos Deputados Lúcia 
Pacífico {2) , Alencar da Silveira Júnior, Sidinho do Ferrotaco e Miguel 
Martini (2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Antônio 
Carlos Andrada, Leonídio Bouças, Dalmo Ribeiro Silva (2), Sebastião 
Navarro Vieira e Alencar da Silveira Júnior - Comunicação Não 
Recebida: Comunicação da Deputada Ana Maria -Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo, Vanessa Lucas, Leonardo 
Moreira, Sidinho do Ferrotaco, Padre João e Jô Moraes - 28 Parte 
(Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições- Decisão Normativa 
da Presidência no 1 O - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. 
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto à Proposição de Lei no 15.520 - Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto à Proposição de Lei 
Complementar no 71 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 
os Vetos às Proposições de Lei nos 15.452 e 15.521 e à Proposição 
de Lei Complementar no 72 - Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 15.347, 15.465, 15.475, 
15.477, 15.479, 15.484, 15.508 e 15.513 - Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n°S 15.486 a 
15.489, 15.491 a 15.495 e 15.499 a 15.501 - Comissão Especial para 



Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
1/2003 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição no 4/2003 - Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 6/2003 -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Sargento 
Rodrigues (13) , Pastor George, Doutor Viana, Dinis Pinheiro (18), 
Paulo Piau (34) e Maria José Haueisen; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Weliton Prado; aprovação 
- Requerimento do Deputado Jayro Lessa; deferimento; discurso do 
Deputado Pastor George - Requerimento do Deputado Miguel Martini; 
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - 2a Fase: 
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto -
Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Cél io Moreira - Chico Simões 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio 
- Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia - Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mau ri Torres) - Às 14h 14mm, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
13 Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Célio Moreira, 1 °-Secretário "ad hoc'', lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 39/2003* 
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência o Projeto de Lei anexo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel 
que especifica", a fim de que seja objeto de exame e deliberação 
nessa Casa. 

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o artigo 
90, inciso VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço 
que o supramencionado projeto de lei originou-se de proposta do 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que informa que no 
imóvel objeto da doação que se pretende fazer ao Município de 
Arantina funciona "um Posto de Saúde, que hoje vem sendo 
gerenciado por aquela municipalidade" - o que por si só entendo 
constituir justificativa suficiente para a referida doação. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 75/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel 

que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Arantina o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, 
constituído de um terreno e benfeitorias, com área de 372,40m2 

(trezentos e setenta e dois metros quadrados e quarenta decímetros 
quadrados), situado na rua Julieta Teixeira Pires, 32 (antiga rua 
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Francisco Caetano, s/n°), em Arantina, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia sob o n° 1/3.409, às 
fls. 16 do Livro 2 a. 

Art. 2° - A finalidade da doação autorizada por esta Lei é a 
manutenção em funcionamento de um posto de saúde. 

Art. 3° - O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao Patrimônio do 
Estado de Minas Gerais se o Município de Arantina, no prazo de cinco 
anos, desvirtuar a finalidade da doação, estabelecida no artigo 2°. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- 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. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Luiz Ribeiro, Deputado Federal , informando que o Relatório 
da CPI-T ráfico de Animais e Plantas Silvestres encontra-se disponível 
no "site" da Câmara dos Deputados. ( - À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Da Sra. Célia Cristina Zatti , Secretária Executiva do Consórcio de 
Recuperação da Bacia da Pampulha, solicitando a indicação de 
representantes desta Casa, titular e suplente, para compor a diretoria 
desse Conselho. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Si lveira, Coordenadora-Geral de 
Convênios da Fundação Nacional de Saúde, encaminhando, em 
cumprimento à Lei n° 8.666, de 1993, cópia dos documentos que 
menciona. ( - À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Rogério Lara, Presidente da Associação dos Municípios 
do Lago de Furnas. solicitando a isenção do pagamento da Taxa de 
Segurança Pública, cobrada quando da realização de eventos 
públicos. ( - À Comissão de Segurança Pública.) 

28 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: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 9/2003 

Dá nova redação ao inciso 11 do art. 31 e ao § 11 do art. 39 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso li do art. 31 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 31- ....................................................................... . 
11 - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada 

período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do 
Estado de Minas Gerais, admitida a contagem em dobro das não 
gozadas para percepção de adicionais por tempo de serviço ou a sua 
conversão em espécie, paga a título de indenização, nos seguintes 
casos: 

a) quando da aposentadoria; 
b) para quitação, total ou parcial, no Sistema Financeiro de 

Habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional, do 
saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria, 
devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao 
agente financeiro, após a comprovação pelo servidor, de sua condição 
de mutuário.". 

Art. 2° - O § 11 do art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 39- ..................................................................................... . 
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos I, 11 , 111 , IV, V e VI e 

no§ 1° do art. 31, nos§§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta Constituição e 
nos incisos VI , VIII, XII, XVII e XIX do art. 7° da Constituição da 
República.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara - Pastor George - Maria 

Olívia - Doutor Ronaldo - Rêmolo Aloise - Dinis Pinheiro - Sebastião 
Navarro Vieira - Weliton Prado - Dimas Fabiano - Biel Rocha - Durval 
Ângelo - Ricardo Duarte - lvair Nogueira - Carlos Pimenta - Padre 
João - Marília Campos - Rogério Correa - Olinto Godinho - Mauro 
Lobo - Dalmo Ribeiro Silva - Arlen Santiago - Laudelino Augusto -
Doutor Viana - Gil Pereira - Djalma Diniz - Sebastião Helvécio. 

Justificação: A emenda que ora se propõe vem reparar uma 
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situação: o Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na 
Lei n° 10.618, de 14/1/92, que permitia ao servidor público estadual 
valer-se de suas férias-prêmio, convertidas em espécie, para quitação 
de débito de saldo devedor junto ao Sistema Financeiro de Habitação, 
mediante comprovação da condição de mutuário. A Lei, em seu art. 
2°, concedia o prazo de 90 dias para regulamentação pelo Poder 
Executivo, o que não ocorreu. 

A Emenda à Constituição n° 48, de 27/12/2000, modificou o inciso 11 
do art. 31 da Constituição do Estado, restringindo a conversão em 
espécie das férias-prêmio à aposentadoria e abrindo espaço para a 
contagem em dobro das férias não gozadas para fins de percepção de 
adicionais por tempo de serviço. Assim , o servidor viu-se 
impossibi litado de se valer do direito anteriormente previsto na 
legislação, por ato de omissão lesiva a direito, um verdadeiro 
descumprimento de quem deveria colocar em prática a execução da 
lei. 

Além do mais, o direito aqui pretendido não gera despesa nova aos 
cofres públicos, pois já está previsto no texto vigente e concede ao 
servidor mutuário a possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema 
Financeiro de Habitação, ficando seu imóvel desonerado de dívida. 

Por outro lado, a alteração do art. 39 mostra-se necessária em face 
da incoerência da remissão ali existente a um parágrafo único no art. 
31 , quando atualmente, neste artigo, já constam 4 parágrafos, por 
força das alterações e dos acréscimos trazidos pela Emenda à 
Constituição no 48/2000. 

Além disso, a proposta introduz uma nova garantia para os 
servidores militares, na medida em que inclui entre os direitos do 
servidor público civil que se aplicam aos militares, conforme rol 
expresso do art. 39 em remissão pontual e específica ao art. 31 , o 
inciso VI deste último artigo, que trata do adicional trintenário. 

A bem da verdade, o adicional sobre a remuneração após trinta 
anos de serviço já estava previsto no art. 59 da Lei n° 5.301 /69 que 
cuida do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Contudo, em 2000, quando veio a Lei Delegada n° 43, em seu art. 1°, 
§ 2°, a questão ficou disposta de modo que os militares passaram a 
perceber somente o adicional por qüinquênios trabalhados. 

Não é justo que os servidores públicos civis sigam recebendo o 
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adicional trintenário e os militares não, precisamente porque não 
existe nenhuma motivação de fundo que justifique tal diferenciação. O 
que ocorreu à época da Lei Delegada no 43/2000 foi que o governador 
Itamar Franco cortou a vantagem em questão a título de haver dado 
um reajuste salarial para os militares. Mas, do ponto de vista prático, 
houve aumentos vários para outras categorias de servidores públicos 
civis, nem por isso essas categorias deixaram de ter direito ao 
adicional trintenário. Ou há isonomia no tratamento entre os 
servidores, por maiores que sejam as especificidades de cada 
carreira, ou os militares, nesse aspecto em particular, terão sido e 
seguirão sendo, se não mudarmos o rol de garantias constitucionais 
de que eles dispõem, discriminados. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 10/2003 
Altera a redação do art. 11 O da Constituição do Estado, acrescenta 

inciso ao art. 134, altera a redação do art. 135, altera a redação do § 
4° do art. 183, altera a redação do inciso I do art. 99 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e acrescenta a ele três 
parágrafos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 11 O da Constituição Estadual passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e 

jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes Oficiais 
da ativa, do mais alto posto, dos quais dois da Polícia Militar e um do 
Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado 
na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de 
juízes Oficiais ao de juízes civis em uma unidade.". 

Art. 2° - O art. 134 da Constituição do Estado fica acrescido do 
seguinte inciso X: 

"Art. 134- ................................................. . 
X- do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.". 
Art. 3° - O art. 135 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços 

autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de 
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profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades 
policiais e de Bombeiro Militar.". 

Art. 4° - O § 4° do art. 183 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 183- ....... .. ..................... ... ................... . 
§ 4° - A Polícia Militar poderá, por solicitação do município, incumbir-

se da orientação à guarda municipal e de seu treinamento; e o Corpo 
de Bombeiros Militar, da orientação dos corpos de voluntários para o 
combate a incêndio e socorro em caso de calamidade e de seu 
treinamento.". 

Art. 5° - O inciso I do art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 99- ..... ................... ........ ... .................... . 
I - possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para 

Oficial, se oficial superior, intermediário ou subalterno;". 
Art. 6° - Acrescente-se ao art. 99 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias os seguintes parágrafos: 
"Art. 99- ............... ................. .. ... .................. . 
§ 1 o - O militar que estava na condição de praça especial em 2 de 

junho de 1999 e que tenha concluído o curso de formação de oficiais 
fará, no prazo de trinta dias contados da publicação desta emenda, 
opção irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, com efeitos retroativos à data da conclusão do curso. 

§ 2° - O militar que estava na condição de praça especial em 2 de 
junho de 1999 e não tenha concluído o curso de formação de oficiais 
fará, no prazo de trinta dias contados da conclusão do curso, opção 
irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 3° - O militar que estava na condição de oficial subalterno em 2 de 
junho de 1999 fará , no prazo de trinta dias contados da publicação 
desta emenda, opção irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de 
Bombeiros Militar.". 

Art. 7° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Sargento Rodrigues - lvair Nogueira - Mauro Lobo - Pastor George -

Rogério Campos - Rêmolo Aloise - Chico Simões - Doutor Ronaldo -
Maria Olívia - José Henrique - Dinis Pinheiro - Jayro Lessa - Durval 
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Ângelo - Biel Rocha - Dimas Fabiano - Ricardo Duarte - Carlos 
Pimenta - Weliton Prado - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever Lopes - Gil 
Pereira - Doutor Viana - Laudelino Augusto - Padre João - Arlen 
Santiago - Olinto Godinho - Djalma Diniz - Sebastião Helvécio - Maria 
Tereza Lara- Marília Campos. 

Justificação: Embora tenham sido grandes as alterações práticas de 
ordem institucional, operativa e funcional trazidas pela Emenda à 
Constituição n° 39, a separação das estruturas do Corpo de 
Bombeiros Militar e da Polícia Militar ainda não foi totalmente 
sistematizada no seio de todos os dispositivos constitucionais que 
tratam dessas corporações. 

Pretendemos, com esta proposta, solucionar o fato de ainda haver 
na Constituição mineira muitos dispositivos que tratam apenas da 
Polícia Militar como se fosse gênero das categorias de militares e 
Bombeiros, o que não é mais aceitável com o advento da Emenda no 
39. 

Um dos objetivos desta proposta é alterar a forma como foi prevista 
a composição do Tribunal de Justiça Militar, uma vez que, 
considerando-se a redação atual do artigo, há margem para dúvida 
quanto ao fato de ser obrigatória ou não a presença de, ao menos, um 
oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Daí porque se pretende suprimir 
a palavra "ou" do "caput" do art. 11 O da Constituição mineira, para em 
seu lugar exigir - quantitativamente até - a aludida presença de 
representação dos Bombeiros no Tribunal de Justiça Militar. 

Nesse aspecto específico, a proposta visa, exclusivamente, 
aperfeiçoar a redação do art. 11 O, garantindo à Polícia Militar e ao 
Corpo de Bombeiros Militar a prerrogativa de estarem representados 
no Tribunal de Justiça Militar. Em outras palavras, o aperfeiçoamento 
se deu com a substituição da palavra "ou" por "e", com quantidades 
definidas para cada categoria de Juízes Oficiais. 

Vale ressaltar que, na legislatura passada, pudemos perceber, por 
meio de debates realizados na sociedade e nesta Casa, 
especialmente na Comissão de Administração Pública, que é 
realmente necessário modificar o dispositivo que cuida da composição 
do Tribunal de Justiça Militar. 

Outro exemplo significativo da necessidade de harmonização de 
alguns dispositivos constitucionais com as mudanças trazidas pela 
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Emenda n° 39 encontra-se no fato de determinados militares, que 
se encontravam em situações peculiares, não terem podido exercer o 
direito de opção pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, na forma do art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Com efeito, ficaram de fora aqueles que, na data da 
promulgação da referida emenda, estavam em processo de formação 
para ingresso no quadro de Oficiais, bem como aqueles que estavam 
na condição de Oficiais subalternos. Nesse caso, deve-se explicar que 
muitos dos militares nessa situação foram ou estão sendo 
prejudicados, uma vez que o Comando da PMMG não tem 
reconhecido o direito à opção, o que faz com que os interessados 
procurem resolver a questão por meio de ações judiciais contra o 
Estado. Por essa razão é que, considerando que diversos servidores 
estão vivendo problemas em razão de um lapso cometido por esta 
Casa no curso do processo legislativo, entendemos ser nosso dever 
reparar tal dano, aprovando esta proposição. 

Em síntese, as demais alterações propostas cuidam do 
posicionamento expresso do Corpo de Bombeiros Militar ao lado da 
Polícia Militar, como corporação independente que não pode ser 
subsumida na figura desta última. É por essa razão que se mostra 
necessário atacar também a falta de representantes dos Bombeiros 
no Conselho de Defesa Social, cuja composição está definida no art. 
134; a falta de previsão de serviços de assistência psicossocial e 
jurídica junto às unidades de Bombeiro Militar (art. 135) e, finalmente , 
a ausência de menção ao Corpo de Bombeiros Militar quando se trata 
de orientação e treinamento aos corpos de voluntários para combate a 
incêndio e socorro em situações de calamidade. 

A se entender de outra forma, estaríamos desconsiderando o próprio 
espírito da Emenda n° 39. Assim, contamos com o integral apoio dos 
nobres pares para a aprovação desta proposição. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 11 /2003 
Dá nova redação ao inciso 11 do art. 62, acrescenta parágrafo ao 

citado artigo e suprime a alínea "a" do inciso I do art. 66 da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
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Art. 1 o - O inciso li do art. 62 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 62- ............................................................ .. 
li -elaborar e alterar o Regimento Interno;". 
Art. 2° - O art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do 

seguinte § 5° : 
"Art. 62- ............................................................. . 
§5°- O projeto de resolução sobre a matéria de que trata o inciso 11 

será de iniciativa da Mesa, de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 
Deputados, ou de Comissão Especial criada para esse fim por 
deliberação da Assembléia". 

Art. 3° - Fica suprimida a alínea "a" do inciso I do art. 66 da 
Constituição do Estado, renumerando-se as posteriores. 

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara - Adalclever Lopes -

Rogério Correia - Biel Rocha - Rêmolo Aloise - Doutor Ronaldo - José 
Henrique - Maria Olívia - Dimas Fabiano - Carlos Pimenta - Durval 
Ângelo - lvair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira - Jayro Lessa -
Padre João - Ricardo Duarte - Dalmo Ribeiro Silva - Mauro Lobo -
Laudelino Augusto - Dinis Pinheiro - Gil Pereira - Djalma Diniz - Arlen 
Santiago - Olinto Godinho - Pastor Geroge - Doutor Viana - Sebastião 
Helvécio - Marília Campos. 

Justificação: Se, por um lado, o art. 62 trata das competências 
privativas da Assembléia Legislativa, por outro o art. 66, inciso I, da 
Constituição do Estado trata das matérias de iniciativa privativa da 
Mesa da Assembléia, entre as quais figura o Regimento Interno. 

Da forma como tais dispositivos se encontram atualmente, cabe ao 
Plenário elaborar o Regimento Interno da Assembléia , mas não 
modificá-lo. Vista que tal situação não é razoável, esta proposta de 
emenda tem por objetivo permitir que o Plenário da Assembléia 
Legislativa exerça a democracia na sua forma mais plena. Conceder a 
todos os Deputados o direito de propor alterações no Regimento 
Interno é também uma maneira objetiva de reparar uma incoerência, 
pois atualmente essa iniciativa cabe exclusivamente à Mesa da 
Assembléia. 
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O cerne da questão se encontra no fato de que não é razoável o 

caráter privativo da iniciativa de proposta de alteração do Regimento 
Interno, porque se os Deputados, por iniciativa própria, podem 
apresentar emenda à Constituição Estadual, por que não podem ter a 
iniciativa de sugerir alterações no Regimento Interno? Isso é um 
paradoxo que precisa ser reparado, mesmo porque é princípio 
assentado no ordenamento jurídico brasileiro que quem pode o mais, 
pode o menos. 

Por outro lado, também é questionável a manutenção da aludida 
iniciativa privativa se se considerar que a participação efetiva dos 
parlamentares na busca de adequação do Regimento Interno traz 
consigo a perspectiva de que os maiores interessados estarão 
envolvidos no processo de buscar e sugerir práticas menos 
burocráticas, mais objetivas e de maior resultado dos trabalhos 
legislativos. É mais racional do ponto de vista administrativo-
institucional, além de ser, decididamente, uma proposta mais 
democratizante, o que se dá exatamente com o objetivo de que a 
proposta ora apresentada venha tentar resguardar - em matéria da 
prática cotidiana e objetiva- a soberania do Plenário. 

O Regimento Interno adota práticas utilizadas pelo Poder Executivo 
e com influência de outras épocas, em que certamente a democracia 
não predominava. Com a aprovação desta emenda estaremos abrindo 
oportunidade para que mudanças no processo parlamentar interno 
ocorram e para que o Poder Legislativo mineiro se torne 
independente, exercendo seu papel com autonomia e liberdade de 
ação. 

- Publicada, va1 a proposta à Comissão Especial , para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 12/2003 
Institui teto salarial na administração pública estadual de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O § 1 o do art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 24- ....... ......... ...... .. ... .. ... ............. . 
§ 1 o - Até que seja definido o subsídio mensal em espécie dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, a que se refere o art. 37, XI, 
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da Constituição Federal, fica instituído, no Estado de Minas Gerais, 
teto salarial equivalente à remuneração bruta paga em espécie ao 
Presidente da República, aplicável a todos os servidores e membros 
de Poderes. 

I - Consideram-se, para fins do disposto no "caput", além do valor 
recebido a título de vencimento, aqueles decorrentes de qualquer tipo 
de gratificação, adicional , abono, prêmio, ou verba de representação. 

li -Os servidores públicos e membros dos Poderes estaduais que, à 
data da aprovação desta emenda, perceberem remuneração superior 
à prevista neste parágrafo passarão a perceber o teto salarial a que se 
refere este parágrafo.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reun1ões, 11 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia- Jayro Lessa- Maria Tereza Lara- Durval Ângelo-

André Ouintão - Ricardo Duarte - Laudelino Augusto - Ermano Batista 
- Padre João - Sargento Rodrigues - Rêmolo Aloise - Maria OI ívia -
Roberto Carvalho - Leonídio Bouças - Olinto Godinho - Maria José 
Haueisen - Chico Simões - Luiz Fernando Faria - Biel Rocha - Lúcia 
Pacífico - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana - Fábio Avelar -
Carlos Pimenta - Jô Moraes - Marília Campos. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 13/2003 
Acrescenta o§ 4° ao art. 199 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 199 da Constituição do Estado passa a vigorar 

acrescido do§ 4° com a seguinte redação: 
"§ 4° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, a 

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e outras 
instituições de ensino superior vinculadas ao poder público estadual 
deverão manter cursos de capacitação de estudantes egressos da 
rede pública, proporcionando-lhes o acesso ao ensino universitário da 
respectiva mstituição educacional.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
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Carlos Pimenta - Antônio Carlos Andrada - Weliton Prado -

Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Bonifácio Mourão - Doutor 
Ronaldo - Jayro Lessa - lvair Nogueira - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro 
Silva - Mauro Lobo - Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira - Arlen 
Santiago - Dilzon Melo - Pinduca Ferreira - Chico Rafael - Márcio 
Passos - Leonídio Bouças - Leonardo Ouintão - Pastor George -
Ermano Batista - José Milton - Wanderley Ávila - Antônio Andrade. 

Justificação: Os resultados dos últimos vestibulares em Minas 
Gerais comprovam que a maior parcela dos estudantes das 
universidades públicas são procedentes de cursinhos particulares 
cujas mensalidades são inacessíveis às pessoas de baixo poder 
aquisitivo, o que gera uma legião de excluídos da educação superior. 
O ideal seria termos um ensino médio de qualidade, capaz de habilitar 
o educando a ingressar na faculdade e que tivéssemos vagas nas 
universidades em quantidade suficiente para acolher todos os jovens 
diplomados no 2° grau. É imperioso começarmos a transformação 
desse quadro, pela adoção de medidas concretas que possibilitem, no 
mínimo, o equilíbrio de oportunidades de acesso ao ensino superior, 
principalmente às universidades mantidas pelo Governo de Minas 
Gerais. 

É de conhecimento público que o acesso às universidades tem sido 
uma preocupação constante por parte do poder público, da 
comunidade acadêmica e da sociedade, especialmente quando se 
trata de jovens de poucos recursos financeiros . A acessibilidade 
pretendida no § 4° proposto para o art. 199, fundamenta-se nessa 
busca constante de meios adequados para universalizar a educação 
superior. Como legisladores, devemos estar sempre buscando 
caminhos e propostas que assegurem aos nossos estudantes 
garantias de acesso ao nível superior de ensino e, para tanto, 
devemos proporcionar oportunidades para que a etapa do vestibular 
possa ser superada, independentemente das condições sócio-
econômicas dos estudantes. 

Como garantias de tais direitos, as respectivas normas devem estar 
contidas no texto da Carta Constitucional do Estado. Assim 
acreditamos na aprovação dessa proposta, em nome da educação, da 
juventude e do desenvolvimento do nosso Estado. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 14/2003 
Acrescenta o § 4° ao art. 74 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 7 4 da Constituição do Estado o 

seguinte § 4°: 
"Art. 74- ........................................... . 
§ 4° - Todos os convênios celebrados pelo Governo do Estado 

deverão ser enviados à Assembléia Legislativa no prazo de trinta dias 
contados de suas assinaturas, para conhecimento.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta - Weliton Prado - Antônio Carlos Andrada - Doutor 

Viana - lvair Nogueira - Sargento Rodrigues - Ermano Batista - Doutor 
Ronaldo - Bonifácio Mourão - Jayro Lessa - Arlen Santiago - Dilzon 
Melo - Pinduca Ferreira - Chico Rafael - Márcio Passos - Leonídio 
Bouças - Leonardo Quintão - Pastor George - José Milton - Olinto 
Godinho- Sebastião Navarro Vieira- Fábio Avelar- Wanderley Ávila-
Sebastião Helvécio - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro Leão. 

Justificação: Os convênios são acordos firmados por entidades 
públicas de qualquer espécie ou entre estas e organizações 
particulares, para a realização de objetivos de interesses comuns. 
Quando celebrados, têm de ser publicados no Diário Oficial, nos 
termos do art. 166, c/c o art . 61 , parágrafo único, da Lei no 8.666, de 
1993. No entanto, publicam-se apenas os resumos dos convênios, 
impedindo.:se, assim , uma análise mais detalhada destes. 

A Assembléia Legislativa é responsável pelo controle externo dos 
atos do Executivo, conforme o disposto no art. 74, "caput", da Carta 
mineira. O exame tão-somente da minuta dos convênios celebrados 
pelo Estado prejudica sobremaneira o seu trabalho fiscalizatório. Por 
esse motivo, apresentamos esta proposta de emenda, a qual objetiva 
munir o Legislativo de instrumentos para que cumpra, efetivamente, o 
seu papel fiscalizador. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial , para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 15/2003 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 195 da Constituição do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 195 -.. .. .. .. ..................... ................... ...... ... .. . 
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o 

Estado deverá garantir, nas escolas públicas, o ensino de computação 
básica e noções de informática em todos os níveis educacionais e o 
ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio. ". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2003. 
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Jayro Lessa - Célio Moreira - Ana 

Maria - Carlos Pimenta - Arlen Santiago - Alencar da Silveira Júnior -
Padre João - Laudelino Augusto - Ermano Batista - Doutor Ronaldo -
Sebastião Navarro Vieira - Antônio Carlos Andrada - Ricardo Duarte -
Bonifácio Mourão - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Roberto Carvalho - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - Weliton 
Prado - Gil Pereira - Miguel Martini - Biel Rocha - Olinto Godinho -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Marília Campos - Maria 
José Haueisen - Adalclever Lopes. 

Justificação: O art. 195 da Constituição Estadual determina que a 
educação, dever do Estado e da família , direito de todos, deverá ser 
promovida e incentivada com vistas ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. 

Todos nós sabemos que, hoje, para se ingressar no mercado de 
trabalho, é necessário o conhecimento básico de computação e 
informática. A informatização tornou-se obrigatória ao crescimento 
tanto do pequeno comerciante quanto do grande industrial. 

Se não levarmos o ensino básico de computação às escolas 
públicas, estaremos cerceando ao mais humilde o direito ao 
conhecimento e lhe criaremos mais um entrave quando for disputar o 
mercado de trabalho. 

O aluno pobre só poderá aprender computação básica se esta for 



introduzida na escola como matéria do ensino fundamental e 
médio, com professores técnicos para lecionar. 

O ensino deverá se pautar sempre na legislação nacional comum, 
ditada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas, em cada 
Estado poderá ser complementada pelas necessidades regionais, 
locais, com prioridades advindas da sociedade, pelos costumes 
culturais e econômicos. 

A computação, dentro de seu amplo enfoque de atividade, é peça 
fundamental nos dias atuais de globalização e reestruturação das 
atividades econômicas. 

Levar ao estudante pobre a possibilidade do ensino desta matéria, 
dando-lhe a possibilidade de competir com igualdade no mercado de 
trabalho, é fator fundamental ao Estado de Minas. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 16/2003 
Altera o inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado, que dispõe 

sobre o desenvolvimento econômico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 233- .......... ... .................................. . 
11 - defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, 

educação para o consumo com inclusão, nas escolas públicas de 
nível médio, do estudo do Código de Defesa do Consumidor e nos 
projetos pedagógicos das unidades escolares de nível médio do 
sistema estadual de ensino, e estímulo à organização de associações 
voltadas para esse fim .". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Pastor George - Wanderley Ávila - Jayro Lessa - Leonardo Moreira -

Márcio Passos - Maria Olívia - Sebastião Navarro Vieira - Gil Pereira-
Roberto Ramos - Ermano Batista - Doutor Viana - Sargento Rodrigues 
- Biel Rocha - Mauro Lobo - lrani Barbosa - Bispo Gilberto - Durval 
Ângelo - Leonídio Bouças - Fábio Avelar - Sebastião Helvécio -
Adalclever Lopes - Dinis Pinheiro - José Milton - Sidinho do Ferrotaco 
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Gustavo Valadares - Leonardo 
Quintão. 
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Justificação: A Constituição Estadual, Título IV, Capítulo 11 , Seção 
- Do Desenvolvimento Econômico -, em seus arts. 231 a 235, 

determina as regras para o fomento sócio-econômico. Ante o 
progresso tecnológico e o desenvolvimento da economia, a defesa, 
promoção e divulgação dos direitos do consumidor encontram-se em 
plena fase de conscientização dos direitos do cidadão. O Código de 
Defesa do Consumidor, com mais de dez anos de existência, 
representa um avanço muito grande, mas a educação do cidadão para 
as relações de consumo é imprescindível ; por isso, a formação do 
cidadão no mundo moderno e globalizado requer conhecimento 
teórico da relação de consumo e domínio dos direitos e das 
obrigações dos consumidores. Assim , entendemos que avanços 
maiores serão alcançados com o estudo do Código de Defesa do 
Consumidor nas escolas públicas, visando um futuro mais profícuo, 
dentro de uma conscientização geral , no contexto econômico de 
Minas. Essa iniciativa também pode contnbuir para diminuir as 
possíveis demandas judiciais, aperfeiçoando a relação mercantil no 
Estado e formando cidadãos plenamente capazes. Em face do 
exposto, consideramos fundamental a inclusão dessa matéria no 
currículo pedagógico do ensino médio, e contamos com a aprovação 
dos nobres pares à esta Proposta de Emenda à Constituição. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 17/2003 
Dá nova redação ao inciso 111 , do art. 25 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso 111 do art. 25 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 25 - ... .. ... ............ ... .... .... .. .. .. .. . 
111 - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas;". 
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton - Jayro 

Lessa - Márcio Passos - Antônio Genaro - Elmiro Nascimento - Gil 
Pereira - lvair Nogueira - Ne1der Moreira - Carlos Pimenta - Dimas 



• .J7() 
Fabiano - Leonardo Quintão - Olinto Godinho - José Henrique -
Mauro Lobo - Bispo Gilberto - Arlen Santiago - Luiz Fernando Faria -
Paulo Piau - Rogério Correia - Maria José Haueisen - André Quintão -
Doutor Ronaldo - Sidinho do Ferrotaco - Leonardo Moreira - Adelmo 
Carneiro Leão. 

Justificação: Esta Prosposta de Emenda à Constituição objetiva 
adequar o texto constitucional de Minas Gerais à Constituição da 
República Federativa do Brasil , alterada nos termos da Emenda à 
Constituição n° 34/2001 . 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 18/2003 
Dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Inclua-se no art. 21 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais o seguinte parágrafo: 
"§ 5° - Findo o prazo de validade do concurso e de sua prorrogação, 

os aprovados que não tiverem sido empossados serão nomeados e 
tomarão posse de acordo com a previsão de vagas do edital.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton - Jayro 

Lessa - Márcio Passos - Antônio Genaro - Elmiro Nascimento - Gil 
Pereira - lvair Nogueira - Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Leonardo 
Quintão - Olinto Godinho - Mauro Lobo - José Henrique - Bispo 
Gilberto - Arlen Santiago - Luiz Fernando Faria - Paulo Piau - Rogério 
Correia - lrani Barbosa - Maria José Haueisen - Doutor Ronaldo -
Sidinho do Ferrotaco - Leonardo Moreira - Adalclever Lopes - Adelmo 
Carneiro Leão. 

Justificação: A publicação de edital de abertura de concurso público 
gera grande expectativa para os que por ele se interessam. Fixado o 
número de vagas, estabelece-se para os classificados a esperança de 
serem chamados, nomeados e empossados. 

A Constituição do Estado, em seu art. 21 , fixa o prazo de validade 
dos concursos públicos em até 2 (dois) anos, prorrogável , uma vez, 
por igual período. Contudo, a própria Constituição não assegura 



nenhuma obrigação do poder público em proceder à nomeação 
dos aprovados, consoante o número de vagas fixadas no edital. 
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Administradores públicos, não raro, usam do instituto do concurso 
público como fonte arrecadadora de recursos e, outros ainda, dele 
utilizam como moeda de barganha eleitoral. É quando observamos 
concurso aberto com um número de vagas bem superior ao realmente 
existente. 

Essa emenda pretende coibir o uso abusivo da utilização de 
concursos públicos por autoridades que teimam em descumprir o 
preceito da eficiência, consagrado pela Constituição da República. 

Assim sendo, justifica-se plenamente esta proposta de emenda à 
Constituição, cujo objetivo é o de fazer com que o Estado abra 
concurso somente com o número de vagas que corresponda à 
realidade. Dessa maneira, não mais teremos o Estado como indutor 
de falsa expectativa no cidadão que se apresentar para o concurso e 
nem concurso sendo realizado como fonte de recursos para o caixa 
do Tesouro. 

Por outro lado, ressalte-se, o dispositivo que se pretende incluir na 
Constituição do Estado não tem o condão de impedir ao administrador 
público o uso de seu poder discricionário. Feito o concurso, a 
autoridade por ele responsável nomeará quando quiser, dentro do 
prazo estabelecido em lei. Seu poder discricionário continuará 
totalmente preservado. O que se exigirá do administrador público - e, 
na verdade, quem o exige é o princípio constitucional da eficiência - é 
que ele, ao convocar concurso, discrimine o número de vagas dentro 
da realidade e, dessa maneira, não mais teremos de conviver com 
concursos cujo número de vagas é extremamente superestimado. 

Esperamos, pois, o apoio do Plenário para essa justa causa. 
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial , para parecer, nos 

termos do art. 201 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 2/2003 

Dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n° 64, de 25 de 
março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e 
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 70 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 

2002, passa a ter a seguinte redação: 
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"Art. 70 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de 

criança serão concedidos cento e vinte dias de licença remunerada. 
Parágrafo único - A licença de que trata o "caput" não será 

concedida mais de uma vez em relação à mesma criança." 
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 fevereiro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é estender licença da 

servidora adotante para 120 dias, independentemente da idade da 
criança. 

Pela atual redação da Lei Complementar no 64, de 2002, a servidora 
adotante tem direito a licença de 90 dias se a criança tiver até um ano 
de idade e de 30 dias se a criança tiver idade superior. 

Ocorre, porém, que o governo federal criou, através da Lei n° 
10.421, de 15/4/2002, a licença-maternidade para a mãe adotiva do 
regime geral de previdência, estabelecendo uma escala que começa 
com 120 dias para crianças de até um ano de idade. 

Conscientes do valor social da adoção, entendemos ser justo 
ampliar a licença da servidora estadual para 120 dias. Mas, 
diferentemente do governo federal, optamos por não estabelecer 
limitação quanto à idade da criança. Isto porque a formação da 
afetividade materno-filial no processo de adoção é mais demorada em 
crianças de mais idade, o que nos permite concluir que, assim como o 
recém-nascido precisa do contato materno para atender às suas 
necessidades especiais de natureza fisiológica, a criança de mais 
idade também precisa desse contato para atender a uma necessidade 
especial de natureza psicológica. 

O parágrafo único que acrescentamos ao art. 70 tem por objetivo 
evitar uma dúvida que certamente surgiria: a servidora que goza 
licença quando recebe a guarda de uma criança tem direito a uma 
nova licença quando esta mesma criança passa à condição de 
adotada? A redação que propomos deixa claro que licença 
fundamentada na guarda exclui posterior licença fundamentada na 
adoção. 

Chamando a atenção para o fato de que um processo de adoção 
bem sucedido significa uma criança a menos nas ruas, peço o apoio 



dos colegas deputados. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3/2003 
Institui a Região Metropolitana de Juiz de Fora, dispõe sobre sua 

organização e funções e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Juiz de 

Fora 
Art. 1 o - Fica instituída, nos termos do art. 42 da Constituição do 

Estado, a Região Metropolitana de Juiz de Fora, integrada pelos 
Municípios de Juiz de Fora. Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, 
Pequeri, Matias Barbosa, Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte 
Verde, Lima Duarte, Pedro Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da 
Câmara, Santos Dumont, Piau, Guarará, São João Nepomuceno e Rio 
Novo. 

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por 
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana 
de Juiz de Fora também passarão a integrá-la. 

Art. 2° - Os municípios do entorno da Região Metropolitana de Juiz 
de Fora atingidos pelo processo de metropolitanização constituem o 
Colar Metropolitano e integram o planejamento, a organização e a 
execução das funções públicas de interesse comum. 

Art. 3° - O Colar Metropolitano da Região de Juiz de Fora é 
constituído pelos Municípios de Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, 
Pequeri , Matias Barbosa, Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte 
Verde, Lima Duarte, Pedro Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da 
Câmara, Santos Dumont, Piau, Guarará, São João Nepomuceno e Rio 
Novo. 

Capítulo 11 
Das Funções Públicas de Interesse Comum 

Art. 4 - No planejamento, na organização e na execução das 
funções públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão 
da Região Metropolitana de Juiz de Fora abrangerá serviços e 
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem 
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impacto no ambiente metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por 
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos 
dos usuários entre os municípios da Região Metropolitana; 

11 - na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à 
poluição, as ações voltadas para: 

a) definição de diretrizes ambientais para o planejamento; 
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental ; 
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários 

ecológicos; 
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e 

hospitalar; 
111 - no aproveitamento dos recursos hídricos, a garantia de sua 

preservação e de seu uso, tendo em vista as necessidades 
metropolitanas; 

IV - na criação de central de abastecimento para a região, precedida 
de avaliação do potencial produtivo de cada município; 

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) incentivo à instalação de empresas na região; 
b) incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
d) integração com as demais esferas governamentais; 
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de 

desenvolvimento; 
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário; 
g) promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a 

definitiva integração da Região Metropolitana de Juiz de Fora com a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar 
a melhoria das telecomunicações bem como a reestruturação e a 
ampliação da malha rodoferroviária ; 

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde, 
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na 
integração das redes pública e privada; 

VIl - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente 
ou por meio de integração física e tarifária , compreendam as 
comunicações dos usuários entre os municípios; 

VIII - na exploração do turismo ecológico, histórico e cultural , 
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baseada na preservação da reserva ambiental e do patrimônio 
histórico; 

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da 
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções 
públicas de interesse comum. 

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que 
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível 
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais 
interessados. 

Art. so - A integração, para efeito de planejamento, organização e 
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios 
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da 
Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora, assegurada a participação 
do município diretamente envolvido no processo de decisão. 

Capítulo 111 
Da Gestão da Região Metropolitana de Juiz de Fora 

Art. 6° -A gestão da Região Metropolitana de Juiz de Fora compete: 
I - à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e 

de controle; 
11 - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Metropolitano; 
111 -.às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, 

vinculadas às funções públicas de interesse comum da Região 
Metropolitana, no nível do planejamento estratégico, operacional e de 
execução. 

Art. 7° - À Assembléia Metropolitana da Região de Juiz de Fora, 
órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Juiz de 
Fora, compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, organização e execução das funções públicas de 
interesse comum; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades 
metropolitanas; 

111- elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e 
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão 
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parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento 
socioeconômico metropolitano, bem como o conjunto de programas e 
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem 
necessárias à sua correta implementação; 
IV- aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na 

Região Metropolitana de Juiz de Fora, com as respectivas prioridades 
setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em 
seus programas e projetos; 
V- promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de 

financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no 
Plano Diretor Metropolitano; 

VI -administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIl - aprovar seu próprio orçamento anual , no que se refere aos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes 

orçamentárias da Região Metropolitana de Juiz de Fora; 
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços 

metropolitanos de interesse comum; 
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios 

que não disponham de capacidade de planejamento próprio; 
XI- aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano; 

XII -aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do 
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e 
projetos; 

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos 
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Juiz de Fora. 

Art. ao - A Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora será composta 
de: 

I - Prefeitos dos Municípios que compõem a Região Metropolitana 
de Juiz de Fora; 

11 - Vereadores das Câmaras Municipais dos municípios que 
compõem a Região Metropolitana de Juiz de Fora, na proporção de 
dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou fração, 
respeitado o limite máximo de Vereadores por município; 

111 - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa, 
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designados pela Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; 

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados 
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste. 

§ 1 o_ Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de 
impedimento. 

§ 2° - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante 
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3° - A participação na Assembléia Metropolitana não será 
remunerada. 

Art. go - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
compete: 

I planejar, elaborar e propor projetos integrados de 
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia 
Metropolitana de Juiz de Fora; 

11 - buscar opções de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana de Juiz de Fora; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem 
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana; 

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o 
objetivo de ampl iar a participação da sociedade civil no debate e na 
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de 
Juiz de Fora. 

Art. 1 O - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social , de 
caráter consultivo, constituir-se-á de: 

I - representantes dos conselhos municipais; 
li - representantes das empresas da região; 
111- representantes das demais entidades associativas. 
Art. 11 -A Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora regulamentará 

os critérios de escolha dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de Juiz 
de Fora, de acordo com o seu regimento interno. 

Capítulo IV 
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Juiz de Fora-

FUNJF 
Art. 12 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

de Juiz de Fora - FUNJF -, destinado a apoiar os Municípios da 
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Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de 
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do 
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de 
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao 
desenvolvimento auto-sustentável da região. 

Art. 13- São recursos do FUNJF: 
I - dotações orçamentárias; 
11 - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem 

destinados; 
111 - recursos provenientes de empréstimos e operações de crédito 

internas e externas destinadas à implementação de programas e 
projetos de interesse comum da Região Metropolitana de Juiz de 
Fora; 

IV - retornos das operações de crédito relativos a principal e 
encargos; 

V - receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos; 
VI - recursos provenientes de outras fontes. 
Art. 14 - Somente poderão ser beneficiários dos recursos do FUNJF 

as Prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e indireta 
dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Juiz de Fora e 
dos municípios do Colar Metropolitano. 

Art. 15 - O FUNJF, de duração indeterminada, tem como unidade 
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro , 
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia 
Metropolitana. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração 
pelos serviços prestados. 

Art. 16 - São condições para a obtenção de financiamento ou de 
repasse de recursos do FUNJF: 

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou 
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com 
as normas do Plano Diretor Metropolitano; 

li - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 1 O% (dez por 
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou 
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental 
beneficiários do projeto ou programa. 

Art . 17 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo 
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FUNJF será comprovada na forma definida em regulamento pela 
Assembléia Metropolitana. 

Art. 18 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNJF 
obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 19 - Aplicam-se ao FUNJF, no que couber, as normas da Lei 
Complementar n 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 20 - As despesas do FUNJF correrão à conta de dotação 
orçamentária própria. 

Capítulo V 
Disposições Gerais 

Art. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de Juiz 
de Fora as regras contidas nos arts. 1 a 6° da Lei Complementar no 
26, de 14 de janeiro de 1993. 

Art. 22- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 23- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2003. 
Alberto Bejani 
Justificação: A criação da Região Metropolitana de Ju1z de Fora, em 

conformidade com as exigências e requisitos constitucionais, faz-se 
necessária e urgente porque atende também as reivindicações das 
autoridades e do povo daquele importante pólo regional. 

Dessa forma, com amparo no art. 44 da Constituição Estadual e na 
legislação infraconstitucional reguladora das funções públicas de 
interesse comum, apresentamos esta proposta, que se nos apresenta 
viável e oportuna. 

A Região Metropolitana de Juiz de Fora Integrará e buscará o 
desenvolvimento conjunto e programado dos Municípios de Juiz de 
Fora, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, Pequeri , Matias Barbosa, 
Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte Verde, Lima Duarte, Pedro 
Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da Câmara, Santos Dumont, Piau , 
Guarará, São João Nepomuceno e Rio Novo, que, juntos, possuem 
uma população de aproximadamente 623 mil habitantes. Em razão da 
proximidade física desses centros urbanos, aumenta 
consideravelmente o intercâmbio municipal de pessoas, serviços e 
mercadorias, situação esta que demonstra claramente a necessidade 
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de regulamentação da interdependência já existente. 

Juiz de Fora é, sem dúvida, uma das maiores cidades de Minas e 
um grande centro comercial e industrial do País, com reflexo no 
exterior, por abrigar uma fábrica da Mercedes Benz. Além disso, em 
seus lim1tes municipais são instaladas inúmeras empresas que 
contribuem, sensivelmente, para a geração de emprego e renda em 
nível regional. A mão-de-obra absorvida pela economia local vem, 
sem dúvida, de várias outras cidades, criando-se o movimento 
característico dos grandes centros urbanos, onde são longos os 
percursos entre as residências dos trabalhadores e o local de 
trabalho. 

Em vista do exposto, contamos com o imprescindível apoio dos 
ilustres pares nesta Casa, para a aprovação deste projeto, que visa a 
tão almejada criação da Região Metropolitana de Juiz de Fora. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 4/2003 
Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 
I - Acrescente-se o inciso V ao art. 3°: 
"Art. 3°- .... .. ... ............. ..... .... .... ..... . . 
V - notários, registradores, escreventes e auxiliares não optantes do 

Regime Geral da Previdência Social nos termos da Lei Federal no 
8.935, de 1994"; 

li - O inc1so I do art. 50 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 50 - ..... ..... .. ............ ......... .. .... ..... .... ..... . . 
I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de 

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério 
Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas, notários e 
registradores não optantes do Regime Geral da Previdência Social e 
aposentados cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 



2001, observado o disposto no art. 77;"; 
111 -Acrescente-se o inciso V ao art. 79: 
"Art. 79- ........................... .. .. ........... .. 
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V - notários, registradores, escreventes e auxiliares não detentores 
de cargo efetivo.". 

Art. 2° - Ficam assegurados aos notários, oficiais de registro, 
escreventes e auxiliares os direitos e as vantagens previdenciários 
adquiridos até a data da publicação desta lei. 

Art. 3° - Os valores de aposentadorias e pensões dos notários e 
registradores observarão o mínimo da legislação vigente e o valor de 
contribuição base. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Preliminarmente, como o próprio vocativo denota, este 

é um "projeto", e não, um todo completo e acabado. Sujeita-se, 
portanto, a alterações que comunguem do diapasão esposado. 

A pretensão do projeto de lei em questão é preencher a lacuna 
oriunda da legislação previdenciária do Estado, que não abrangeu 
notários e registradores, aludidos na Lei Federal no 8.935, de 1994. 

A edição da Lei Complementar n° 64 importou em intranqüilidade 
para milhares de servidores do foro extrajudicial, denominados 
notários e registradores, com a notícia veiculada recentemente pelo 
IPSEMG de que eles deixariam de ser considerados como segurados 
por falta de dispositivo legal. Isso quer dizer que ficaram os servidores 
"lato sensu" sem o direito previdenciário assegurado. 

São 3.403 serviços notariais e de registro no Estado, o que significa 
que existem milhares de pessoas que laboram nessas serventias. 

O vínculo previdenciário era até então ao IPSEMG, no tocante aos 
demais direitos, exceto o da aposentadoria, e ao Tesouro Estadual, 
para fins de aposentadoria. O vínculo ao Tesouro era não contributivo. 

O projeto possui dois ângulos de atuação. O primeiro relaciona-se 
ao exato cumprimento do art. 6° da Constituição Federal , que inclui 
como direito de todos os brasileiros a previdência social. O segundo 
diz respeito à fiscalização das receitas e despesas do Estado, ou seja, 
prevê o exato cumprimento do art. 40 (após a Emenda à Constituição 



n° 20, de 1998), que tornou a previdência social contributiva. 
Assim, o projeto vem suprir essa lacuna. Reforce-se que pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal e de acordo com o art. 38, § 3°, da Lei 
Complementar n° 64, de 2002, é indispensável a fonte de custeio. 

O desamparo está comprovado quando, ao examinarmos o Regime 
Geral da Previdência Social, sabemos que este aplica-se tão-somente 
aos notários e registradores (após 1994) e aos optantes nos termos 
da alínea "o" do inciso I do art. 9° do Decreto n° 3.048, de 6/5/99. O 
citado preceito, ao dispor sobre os segurados obrigatórios, expressa 
que estes são os contratados posteriormente a 21 /11 /94 e os optantes 
pelo Regime Geral. 

Na mesma linha, a Lei Federal no 8.935, de 1994, ao dispor sobre 
seguridade social , definiu que os nomeados a partir daquela data 
seriam atrelados ao Regime Geral. Assegurou-se, no entanto, a opção 
dos que permaneciam neste regime e contagem recíproca para 
sistema diverso. 

Atualmente, a aposentadoria de notários e registradores carece de 
regulamentação, principalmente após a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a Emenda à Constituição n° 20, de 1998. Isso importa dizer 
que, se não houver regulamentação, não haverá possibilidade de 
aposentadoria. 

A legislação que trata do assunto é formada pelas Leis n°s 11.050, 
de 19/1/93, e 11.660, de 2/12/94. Os processos de aposentadoria 
encontram-se parados na Secretaria da Justiça, à espera de decisão. 

Assim, ficam os notários e registradores excluídos do Regime Geral 
por não haverem optado e também do regime do Estado, por não 
estarem incluídos neste como contribuintes. 

A dificuldade de trabalhar o tema reside em dois pontos: um está na 
legislação esparsa; outro no preconceito que o tema desperta ao se 
tomar como paradigma dos mais de 3 mil serviços notariais e de 
registro o baixo conceito formado a partir dos serviços existentes na 
Capital e nas grandes cidades. 

Existem milhares de pessoas que carecem do prosseguimento do 
atendimento que vinha sendo prestado pelo IPSEMG e que, no futuro, 
carecerão de aposentadoria e estarão condenados a não 
sobreviverem. 

Ressalte-se novamente que este é um projeto de lei propenso a 
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receber contribuições de toda natureza, a fim de se sanar a lacuna 
e de se apaziguarem milhares de servidores desses serv1ços. 

As modificações na legislação pretendem: 
a) inserir o inciso V no art. 3°, para dispor que os notários e 

registradores titulares são contribuintes compulsórios do sistema. A 
caracterização desses servidores não é tema para o projeto, pois isso 
já foi disposto em legislação específica. O art. 236 da Constituição 
Federal prevê que a delegação necessita de concurso, e ela entrou 
em vigor em 4/1 0/88. Anteriormente à Constituição, temos notários e 
registradores concursados e os que foram contemplados pela Emenda 
à Constituição n° 22, de 1978. Acrescente-se também que, embora 
não-titulares há os que foram contemplados pelo art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 

b) dar nova redação ao inciso I do art. 50, para fins de contribuição 
da Conta Financeira de Previdência - CONFIP (cria-se a fonte de 
custeio obrigatória para concessão de benefício previdenciário); 

c) inserir o inciso V no art. 79, tendo em mente os notários, 
registradores, escreventes e auxiliares não efetivos, que não podem 
ficar sem o regime previdenciário. 

O valor dos benefícios está atrelado ao valor de contribuição, 
observada a legislação vigente. 

Por se tratar de projeto justo, esperamos que se aglutinem as 
vontades dos nobres pares. 

Legislação citada: 
Lei Federal n° 8.935, de 19/12/94 (Capítulo IX - Da Seguridade 

Social): 
"Art. 40 - Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxi liares 

são vinculados à previdência social , de âmbito federal, e têm 
assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas 
diversos. 

Parágrafo único - Ficam assegurados aos notários, oficiais de 
registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens 
previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei''. 

Título IV - Das Disposições Transitórias: "Art. 47 - O notário e o 
oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, 
detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2°. 

Art. 48 - Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, 



segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e 
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que 
estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção 
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da 
publicação desta lei. 

§ 1 o - Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será 
integralmente considerado, para todos os efeitos de direito. 

§ 2° - Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de 
investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos 
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas 
pelo Tribunal de Justiça respectivo , vedadas novas admissões por 
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei". 

Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 
(Aprova o Regulamento da Previdência Social e dá outras 

providências): Título I - Da Seguridade Social - Seção I - Dos 
Segurados: "Art. 9° - São segurados obrigatórios da Previdência 
Social as seguintes pessoas físicas: 

I - como empregado: 

o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços 
notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como 
aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em 
conformidade com a Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994;". 

Lei n° 11.050, de 19/1/93 
"Art. 99 - Os proventos do servidor inativo do foro extrajudicial 

passam a ser ajustados à remuneração atribuída aos símbolos 
previstos no Anexo 111 do Decreto n° 16.409, de 1 O de julho de 197 4, 
de conformidade com o estabelecido no § 1° deste artigo, acrescidos 
dos adicionais por tempo de serviço. 

§ 1 o - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, observada a 
classificação da entrância da serventia do servidor na passagem para 
a inatividade, fica estabelecida a seguinte correspondência: 

Entrância Símbolo 
I - Especial S-0 1 
11 - Final S-02 
111 - Intermediária S-03 
IV- Inicial S-04 
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§ 2° - Os símbolos de ajustamento previstos no parágrafo anterior 

aplicam-se aos proventos dos Oficiais de Registro Público de Imóveis, 
de Títulos e Documentos, de Protestos e Civil e dos Tabeliães, de 
acordo com a respectiva entrância da serventia. 

§ 3° - Os proventos dos Escreventes Juramentados e dos Auxiliares 
de Cartório do Registro Público de Imóveis, de Títulos e Documentos, 
de Protestos e Civil e de Tabelionatos corresponderão a 30% (trinta 
por cento) dos respectivos símbolos previstos no § 1°, observado o 
disposto no § 2° deste artigo. 

§ 4° - Fica garantida ao inativo de que trata este artigo a 
continuidade do recebimento do valor atual de seus proventos, caso 
ele seja superior ao resultante do disposto nos parágrafos anteriores, 
cuja diferença será considerada como vantagem pessoal , sobre ela 
incidindo os percentuais de reajuste geral de vencimento concedidos 
ao servidor civil do Poder Executivo. 

§ 5° - Ao servidor do foro extrajudicial aposentado posteriormente à 
data da publicação desta lei, aplica-se o disposto neste artigo." 

Lei no 11 .660, de 2/12/94 
"Art. 32 - Os proventos do servidor inativo do foro extrajudicial a que 

se refere o art. 99 da Lei no 11 .050, de 19 de janeiro de 1993, passam 
a ser ajustados de acordo com a base de cálculo constante no Anexo 
IX desta lei , acrescidos dos adicionais por tempo de serviço. 

§ 1 o - A base de cálculo prevista no 'caput' deste artigo aplica-se aos 
proventos dos Oficiais de Registro Público de Imóveis, de Títulos e 
Documentos, de Protestos e de Registro Civil , bem como dos 
Tabeliães, de acordo com a respectiva entrância da serventia. 

§ 2° - Os proventos dos Escreventes Juramentados e dos Auxiliares 
de Cartório do Registro Público de Imóveis, de Títulos e Documentos, 
de Protestos e de Registro Civil , bem como os de Tabelionatos, 
observado o disposto no parágrafo anterior, passam a ser, 
respectivamente, de 50% (cinqüenta por cento) e de 30% (trinta por 
cento) dos valores estabelecidos no Anexo IX desta lei. 

§ 3° - Fica garantida ao inativo de que trata este artigo a 
continuidade do recebimento do valor atual de seus proventos, caso 
seja superior ao resultante do disposto nos parágrafos anteriores, 
sendo a diferença considerada como vantagem pessoal , sobre ela 
incidindo os percentuais de reajuste geral de vencimento concedidos 



ao servidor civil do Poder Executivo." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 76/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santa 

Rita do Sapucaí- ASSODISRS-, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Diabéticos de Santa Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, 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 2003. 
Bilac Pinto 
Justificação: A Associação dos Diabéticos de Santa Rita do Sapucaí, 

sem fins lucrativos, possui como objetivo primordial prestar assistência 
médica e psicológica a diabéticos carentes, o que faz por intermédio 
de consultas, exames, fornecimento de insulinas e hipoglicemiantes 
para ingestão via oral. 

Além disso, colabora com o Estado e o município, como órgão 
consultivo, no estudo e na solução dos problemas que se relacionam 
com os diabéticos. 

Pelos bons serviços prestados à coletividade e por apresentar os 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos 
com a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe 
pretende outorgar. 

- 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° 77/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Nova Resende - APAE Lar Esperança, com sede 
nesse municfpio. 

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 Nova Resende - APAE Lar Esperança, 



com sede no município de Nova Resende. 
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 fevereiro de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: É inegável a importância dos serviços prestados pelas 

APAEs, notadamente no interior do Estado, onde sobrevivem graças 
ao esforço, à abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao próximo 
de seus dirigentes. 

Sem possuir orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública estadual da APAE Lar Esperança 
permitirá que a entidade se torne apta a alçar vôos 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° 78/2003 
Dispõe sobre a exploração de loteria de números no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A exploração, no Estado de Minas Gerais, da modalidade de 

loteria numérica denominada jogo do bicho rege-se pelo disposto 
nesta lei , observadas as exigências da legislação federal pertinente. 

Art. 2° - Para a exploração do jogo do bicho, mediante autorização a 
ser concedida pela Secretaria de Estado de Esportes, uma vez 
legalizada esta modalidade de loteria numérica, o poder público 
estadual promoverá o cadastramento dos interessados, observados 
os seguintes requisitos: 

I - ser pessoa física residente e domiciliada no Estado há pelo 
menos cinco anos, contados da data de vigência desta lei ; 

11 demonstrar possuir experiência na exploração e no 
gerenciamento de atividades no setor lotérico; 

111 - apresentar plano de atividades e investimentos, a ser aprovado 



pela câmara de regulação a que se refere o art. 4° desta lei. 
Parágrafo único- Constará, no mínimo, do plano de atividades a que 

se refere o inciso 111 deste artigo a indicação do número de pontos de 
venda, o quantitativo de empregos gerados e os limites territoriais 
propostos para a atuação. 

Art. 3° - Não será permitida a superposição de áreas de atuação dos 
interessados autorizados, exceto no caso de prévio entendimento 
entre dois ou mais interessados autorizados, comunicado ao poder 
público. 

Parágrafo único - Desfeito o entendimento, mediante instrumento 
formal , fica autorizada a atuação, na área, daquele que originalmente 
detiver a autorização pública para nela atuar. 

Art. 4° - Será criada uma câmara de regulação da atividade lotérica, 
composta por cinco representantes dos exploradores autorizados, um 
representante da Secretaria de Estado da Fazenda e um 
representante da Secretaria de Estado de Esportes, que a presidirá. 

§ 1 o - À câmara de regulação compete: 
I - determinar o percentual dos recursos arrecadados a serem 

destinados à premiação; 
11 - fiscalizar o pagamento das apostas e decidir, em grau de 

recurso, quanto a eventuais divergências; 
111 -examinar o plano de atividades a que se refere o inciso 111 do art. 

2° e sobre ele emitir parecer; 
IV - encaminhar à autoridade competente o mapeamento das áreas 

de atuação já existentes; 
V - comprovar o referendar as informações a que se refere o inciso 11 

do art. 2°; 
VI - exercer outras atividades a serem definidas em regulamento. 
§ 2° - Será cassada a autorização para exploração do jogo daquele 

que, após parecer da câmara de regulação, assegurada ampla 
defesa, comprovadamente fraudar os resultados de apuração ou 
deixar de efetuar os pagamentos dos prêmios contratados. 

Art. 5° - Do montante dos recursos brutos arrecadados em cada 
extração será destinado à premiação um percentual não inferior a 
30% (trinta por cento) e ao poder público, na forma da lei, um 
percentual não inferior a 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único - Dos recursos destinados ao poder público, 50% 
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(cinqüenta por cento) serão destinados, sob forma de transferência 
obrigatória, ao município em que se desenvolve as atividades, e o 
restante integrará a receita de um fundo específico destinado à 
promoção da segurança pública, a ser criado por lei. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A exploração da modalidade lotérica denominada jogo 

do bicho, ainda considerada contravenção penal, deverá ser 
regulamentada no Estado, a partir da modificação da legislação 
federal. Na realidade, o legislador não pode e não deve estar alheio 
aos costumes vigentes, pois eles constituem a prime1ra e a mais 
importante fonte do direito. O projeto de lei que ora apresentamos visa 
provocar amplo debate acerca de uma questão que não pode ser 
ignorada. Durante a discussão, a proposição deverá ser aprimorada, 
com a contribuição de representantes da sociedade civil, do poder 
público e dos próprios parlamentares. Dessa forma, contamos com a 
participação dos nobres pares nos debates e na apresentação de 
sugestões visando ao aprimoramento da proposição ora apresentada. 

- 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 No 79/2003 
Autoriza o Poder Executivo a criar concessão especial de 

recolhimento do ICMS para artefatos de tricotagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 34 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 34- .................. ............................ . . 
Parágrafo único - O prazo para recolhimento do tributo relativo a 

operações com fabricação e comercialização de artefatos de 
tricotagem será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês 
subseqüente à data de ocorrência do fato gerador. 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 
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execução desta lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A indústria mineira vem sendo atingida pela adoção de 

medidas protecionistas por parte de outros Estados, como as 
recentemente tomadas pelo governo paulista. Com isso, perde, dia a 
dia, sua competitividade. Um dos setores da economia mineira de 
maior sucesso é o da produção de malhas de tricô no Sul de Minas -
Jacutinga e Monte Sião -. atividade que congrega micro e pequenas 
empresas. dado seu caráter familiar. São cerca de 1.200 produtores 
nas duas cidades. Um dos problemas que os produtores enfrentam, 
apesar da demanda elástica, é a imposição de recolhimento do ICMS 
no mês subseqüente ao da venda, o que muito compromete seus 
ganhos. Tomando-se por base o auge da produção e da venda, que 
ocorre nos meses de março e abril, a concessão especial possibilitaria 
o recolhimento do ICMS no mês de setembro. desafogando o produtor 
que realiza vendas com prazos de 30 e 60 dias para pagamento. É 
preciso lembrar que a malharia já contou com regime especial e que o 
retorno ao sistema não comprometeria as receitas do Estado e sim 
estimularia a produção sul-mineira, que necessita de algum benefício 
para fazer frente à concorrência paulista. 

- 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° 80/2003 
Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências 

de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do 
Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de jogos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica 

nos estádios de futebol pertencentes às administrações públicas direta 
e indireta do Estado, quando da realização de eventos esportivos em 
suas dependências. 

§ 1 o - Esta proibição se estende a uma área de 500 (quinhentos) 
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metros em volta dos estádios de futebol. 

§ 2° - Esta proibição será válida de 20 (vinte) minutos antes do início 
dos jogos até 20 (vinte) minutos após o término dos jogos. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o 
infrator às seguintes penalidades: 

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio; 
11 - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o 

órgão ou a entidade da administração pública. 
Art. 3° - Ficam os órgãos responsáveis pelas administrações 

públicas direta e indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte 
para os torcedores do centro da cidade até o estádio de futebol. 

§ 1 o - Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de 
transportes. 

§ 2° - Os veícu los usados para esse transporte deverão ser 
adaptados, retirando-se todos os objetos cortantes, bancos e vidros. 

§ 3° - Não será permitida a contratação de veículos que sirvam ao 
transporte coletivo municipal. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A violência perpetrada por verdadeiras gangues de 

baderneiros, quando da realização de partidas de futebol em Minas 
Gerais ou em outras unidades da Federação, tem-se tornado 
problema de ordem pública e está a demandar urgentes providências 
para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à área. 
para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está 
diretamente ligado ao consumo de bebida alcoólica. Concluí, assim, 
pela necessidade de apresentação deste projeto de lei , que tem tido 
grande apoio. Outro problema grave causado por essas gangues é a 
depredação dos ônibus que servem à população, principalmente a 
mais carente, que, no dia seguinte após um jogo de futebol , é 
obrigada a ir para o serviço em veículos totalmente depredados, 
muitas vezes na chuva ou no vento frio. Contamos, pois, com o apoio 
de nossos pares à aprovação deste projeto de lei , que vai ao encontro 
dos maiores interesses do esporte mineiro, motivando, aliás, o retorno 
aos estádios dos que os abandonaram em face do perigo que a 
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violência representa para a sua integridade física , e aos interesses 
também da população, que precisa de um transporte coletivo seguro e 
com um mínimo de conforto. 

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

PROJETO DE LEI N° 81 /2003 
Proíbe a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da 

Pampulha) por vôos comerciais . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte 

(Aeroporto da Pampulha) pelas companhias aéreas com fins 
comerciais. 

Parágrafo único - As companhias aéreas comerciais passarão a 
utilizar o Aeroporto Tancredo Neves (Aeroporto de Confins). 

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 fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto apóia-se no artigo 15 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que permite a fixação de zonas em que se proíbe o 
tráfego aéreo por questão de segurança da navegação. Em se 
tratando de uma área residencial, as propriedades vizinhas do 
aeroporto, tais como casas e outras edificações, poderão interferir nas 
operações das aeronaves, na visibilidade e nos sinais de auxílio. A 
proximidade do Aeroporto de Belo Horizonte das casas e dos edifícios 
implica uma situação de risco tanto para as aeronaves como para os 
moradores. Estes últimos, por uma questão de saúde, devido ao 
barulho causado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 82/2003 
Dispõe sobre o licenciamento e o uso de máquinas de diversões 

eletrônicas interativas "off-line" no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A normatização, a coordenação, o licenciamento, a 
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superv1sao, a fiscalização, o gerenciamento e o controle do 
funcionamento dos equipamentos de videoloteria "off-line" interativa 
no âmbito do Estado de Minas Gerais serão regidos por esta lei. 

§ 1 o - Competirá à Loteria do Estado de Minas Gerais coordenar, 
executar, credenciar, autorizar, fiscalizar, distribuir e controlar a 
modalidade de loteria denominada videoloteria "off-line" interativa, 
com o objetivo de gerar recursos para a promoção do bem-estar 
social, destinando-os aos programas de governo nas áreas de 
assistência social, desporto, segurança pública, educação e saúde , 
podendo a Loteria do Estado explorar as atividades diretamente, 
mediante credenciamento ou concessão. 

Art. 2° - Para efeito desta lei e nos termos do § 1 o do art. 26 da Lei 
Federal no 8.212, de 1991 , e do art. 212 do Decreto Federal n° 3.048, 
de 1999, considera-se videoloteria "off-line" interativa a modalidade de 
concurso de prognóstico que faz uso de equipamentos de sorteio 
eletrônicos ou eletromecânicos, de números ou quaisquer outros 
símbolos, aleatórios ou não, que operam com fichas , moedas, 
cédulas, cartões magnéticos e sistemas de créditos ou qualquer outra 
forma de identificação e quantificação das apostas. 

Art. 3° - Os equipamentos regidos por lei serão licenciados após o 
atendimento das seguintes obrigações: 

I - vistoria do Instituto de Criminalística, da Secretaria de Segurança 
Pública, com a expedição do respectivo laudo, por via do órgão 
fiscalizador dessa Secretaria, que certifique que o apostador está livre 
de quaisquer riscos físicos, elétricos ou mecânicos e que são 
atendidos os requisitos exigidos pela Loteria do Estado, a fim de que a 
programação do equipamento não possa ser alterada sem violação e 
que este contenha mecanismos que impeçam a manipulação tendente 
a alterar o resultado do jogo; 

l i - apresentação do laudo técnico e dos manuais da máquina ou do 
equipamento do fabricante e, na hipótese de importação, de termo de 
responsabilidade do importador que garanta a veracidade das 
informações contidas no laudo técnico e nos manuais fornecidos pelo 
fabricante estrangeiro; 

111 - no caso de importação de máquinas ou equipamentos, 
apresentação da comprovação de regular desembaraço aduaneiro e 
recolhimento dos tributos incidentes e, no caso de máquinas ou 
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equipamentos de fabricação nacional, comprovação de 
procedência e regular recolhimento de todos os tributos incidentes 
sobre a fabricação e comercialização, também dos componentes 
utilizados na produção; 

IV - prévio credenciamento ou homologação junto à Loteria do 
Estado. 

Art. 4° - Compete à Loteria do Estado a emissão de autorização e 
credenciamento ou concessão para a exploração de suas atividades e 
utilização de equipamentos, máquinas eletrônicas e eletroeletrônicas 
de videoloteria "off-line" interativa. As empresas proprietárias dos 
equipamentos, para atuação no mercado, deverão atender às 
exigências da Loteria do Estado para concessão ou credenciamento, 
bem como ser registradas junto ao Departamento de Registro e 
Controle Policial da Secretaria da Segurança Pública, para fins de 
fiscalização, efetuando o pagamento da respectiva taxa de segurança 
pública. 

§ 1 o - Só poderão ser credenciadas para a atividade de que trata 
esta lei empresas que já tenham sido cadastradas na Loteria do 
Estado, em outras convocações, para explorar essa atividade, 
apresentando documentação necessária, recolhimento de pagamento 
de selo e outros. 

§ 2° - Estar registrada na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais há 18 meses da publicação desta lei. 

Art. 5° - Na exploração das atividades lotéricas, por delegação, as 
pessoas jurídicas de direito privado deverão recolher, além dos 
tributos incidentes sobre as atividades, os percentuais pactuados, de 
acordo com as modalidades lotéricas regulamentadas, em favor da 
Loteria do Estado de Minas Gerais. 

§ 1 o - A Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante resolução, 
poderá criar selo de licença e fiscalização, a ser fixado em cada 
unidade de equipamento, como meio de arrecadação de percentuais 
sobre as receitas auferidas com a atividade, fixando- se o valor com 
base na estimativa de arrecadação de cada máquina ou equipamento, 
a exclusivo critério da Loteria do Estado, em valor mensal não 
excedente a 150 (cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs. 

§ 2° - O não-pagamento do selo de licença e funcionamento a ser 
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fixado em cada equipamento de videoloteria "off-line" interativa, 
que terá validade apenas para o mês nele referido, implicará 
apreensão do equipamento até o pagamento devido, sem prejuízo das 
demais penalidades estipuladas nesta lei . 

Art. 6° - O valor líquido arrecadado pela Loteria do Estado de Minas 
Gerais em decorrência da exploração de videoloteria "off-line" 
interativa será destinado à promoção do bem-estar social, por meio 
dos programas de governo nas áreas de assistência social, desporto, 
segurança pública, educação e saúde. 

§ 1 o - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como receita 
líquida o valor total proveniente da venda dos produtos, deduzido das 
despesas administrativas, do valor das premiações e dos impostos 
incidentes. 

§ 2° - 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido arrecadado por 
unidade de equipamento ou máquina serão destinados à promoção do 
bem-estar social , por meio dos programas de governo nas áreas de 
assistência social , desporto, segurança pública, educação e saúde do 
município onde estiver instalado o equipamento. 

Art. r - A fiscalização direta do serviço de loteria compete aos 
servidores do quadro da Loteria do Estado de Minas Gerais 
especialmente designados para esse fim por ato do seu titular. A 
Loteria do Estado poderá valer-se de terceiros para a fiscalização 
indireta dos serviços, observado o disposto em regulamento expedido 
por ela. 

Parágrafo único - Os servidores designados, quando vítimas de 
embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando 
necessário à efetivação de medida prevista na legislação de loteria e 
congênere, ainda que não se configure fato definido em lei como 
crime de contravenção, podem requisitar o auxílio das autoridades 
policiais. 

Art. 8° - A aposta consiste na escolha de opções e decisões do 
jogador que servem como fonte da dinâmica dos jogos, as quais serão 
efetuadas por meio de toques em teclas, tendo, como base de 
apostas e sorteios, figuras, símbolos ou números configurados dentro 
do concurso de prognósticos, gerados aleatoriamente nos programas 
dos jogos nos terminais. 

Art. go - O sorteio é feito instantaneamente, sendo gerado pelo 
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próprio equipamento, após o apostador acionar uma tecla para 
movimentação dos símbolos, figuras ou números, de acordo com a 
modalidade de jogo e modelo do terminal que está sendo utilizado 
pelo apostador. 

Art. 1 O - Serão consideradas vencedoras as apostas que contiverem 
prognósticos idênticos aos prêmios sorteados, de acordo com os 
planos de premiação existentes na parte externa dos equipamentos 
da videoloteria "off-line" interativa, nos quais se opera o jogo, 
devidamente aprovados pela Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Art. 11 - O pagamento dos prêmios será efetuado diretamente pelo 
equipamento em que ocorrer a aposta e o sorteio premiado, pela 
própria credenciada ou concessionária, ou pela Loteria do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 12 - A instalação dos equipamentos de videoloteria "off-line" 
interativa deverão, entre outras a serem regulamentadas, obedecer às 
seguintes diretrizes: 

I - manutenção de uma distância mínima de 1OOm (cem metros) dos 
estabelecimentos de ensino freqüentados por menores de idade; 

11 - não permitir a instalação dos equipamentos fora das 
dependências dos estabelecimentos comerciais; 

111 - instalar divisórias com entrada exclusiva para acesso ao 
equipamento em estabelecimentos comerciais em que haja freqüência 
de menores. 

IV - proibir a colocação ou permanência desses equipamentos em 
calçadas, passeios ou qualquer tipo de via pública. 

Parágrafo único - Obedecidos os limites desta lei, poderão ser 
criados estabelecimentos com finalidades específica de 
entretenimento, mediante utilização de videoloteria "off-line" interativa, 
de acordo com a regulamentação a ser editada pela Loteria do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 13 - É proibido aos menores de 18 anos fazer uso de 
equipamentos ou máquinas de videoloteria "off-line" interativa. 

Parágrafo único - O proprietário do estabelecimento no qual se 
explora a atividade lotérica é responsável por não permitir o jogo de 
loteria aos menores de 18 anos. 

Art. 14 - A inobservância de qualquer das disposições desta lei 
implicará a aplicação de sanções legais, que poderão ser cumulativas, 



além das penalidades criminais previstas: 
I - advertência; 
11- multa; 
111 - apreensão de equipamentos, materiais lotéricos e similares; 
IV - suspensão temporária de funcionamento; 
V - cassação da autorização ou do credenciamento. 
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Art. 15 - Os fabricantes, fornecedores e estabelecimentos comerciais 
que estão explorando as atividades lotéricas e os jogos eletrônicos e 
eletroeletrônicos previstos nesta lei terão noventa dias para se 
adequarem às normas. 

Art. 16 - Deverá ser apreendido qualquer tipo de equipamento não 
licenciado e autorizado pela Loteria do Estado de Minas Gerais em 
funcionamento no Estado, ficando o infrator sujeito às punições 
administrativas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, incluindo-se a 
aplicação da pena de perdimento dos bens apreendidos, sem prejuízo 
das penalidades legais. 

Art. 17 - As penalidades previstas por esta lei serão processadas e 
julgadas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, garantida a ampla 
defesa. 

Art. 18 - A Loteria do Estado de Minas Gerais determinará a 
distribuição de máquinas e equipamentos de videoloteria "off-line" 
interativa, bem como a quantidade a ser instalada em cada município 
do Estado, não podendo ultrapassar o limite de 22 mil máquinas em 
todo o Estado. 

Art. 19 - Fica a Loteria do Estado de Minas Gerais autorizada a 
baixar normas complementares para o fiel cumprimento do 
estabelecido nesta lei . 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por 

finalidade regulamentar o uso e a exploração de máquinas de 
videoloteria "off-line" interativa, visto que se noticiam na imprensa 
várias apreensões dessas máquinas devido à falta de autorização 
para o seu funcionamento. Além disso, a regularização do uso e a 
exploração desses equipamentos geraria recursos para o Estado e o 
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município e estimularia a comercialização dos produtos da Loteria 
do Estado em outros estabelecimentos comerciais. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas à 
aprovação da proposição. Lembramos que o jogo ilegal atende a 
poucos e que, se essas máquinas não forem legalizadas e recolhidos 
os impostos, poderão se transformar em um novo jogo do bicho. 

- 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 No 83/2003 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4 de setembro de 1989, 

que alterou artigos das Leis n°s 9.578, de 1 O de fevereiro de 1989, e 
6. 763, de 26 de dezembro de 1975. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei no 9.944, de 4 de 

setembro de 1989, o seguinte inciso: 
"Art. 4° - .. .. ... ... .................. ....... ... . 
I - a saída, em operações internas para aqu1s1çao de automóveis 

destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi -, na forma, no 
prazo, nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em 
regulamento.". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data 
de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A isenção do ICMS incidente sobre a compra de 

automóveis destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi - é 
uma reivindicação que os motoristas do Estado vêm apresentando ao 
Governo Estadual, desde que esse benefício deixou de ser concedido. 
Todavia, a isenção completa só pode ser concedida se autorizada por 
convênio aprovado pelo CONFAZ. O Estado, entretanto, pode isentar 
o ICMS nas operações internas, hipótese na qual pode ser 
dispensado o convênio citado. 

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa 



medida para que os taxistas mineiros possam viabilizar a 
renovação da frota, venho propor o presente projeto de lei , que, por 
ser justo, há de contar com o apoio dos colegas desta egrégia 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 N° 84/2003 
Dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem adotados em 

caso de óbito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os hospitais, as casas de saúde, os postos de saúde, 

as clínicas e similares, públicos e particulares, obrigados a fornecer a 
declaração de óbito, em casos de morte natural , tendo havido ou não 
assistência médica. 

Art. 2° - Nos locais em que não existe o Serviço de Verificação de 
Óbitos - SVO -, a declaração de óbito será fornecida pelo médico do 
estabelecimento público de saúde mais próximo ao local do óbito e, 
em caso de ausência do médico, por outro médico que resida na 
localidade. 

Art. 3° - Nos casos em que o óbito tenha ocorrido com assistência 
médica, a declaração será fornecida : 

I - pelo médico assistente e, na sua ausência, pelo médico 
substituto, em caso de paciente internado em regime hospitalar; 

11 - pelo médico designado pela instituição prestadora de assistência, 
em caso de paciente em regime ambulatorial. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo 

possibilitar a adoção de providências que irão ensejar a economia e a 
desburocratização dos sistemas de saúde e de segurança pública. 
Casos de simples verificação de óbito oneram o sistema de segurança 
pública, tendo em vista que o Instituto Médico Legal é mobilizado e 
são acionados também policiais, técnicos e viaturas para o 
acompanhamento de procedimentos simples. A mobilização de 
policiais, de técnicos, de investigadores e de peritos para a simples 
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verificação de óbitos prejudica a realização de exames médicos 
complexos por parte do Instituto Médico Legal. Estamos nos 
baseando na Resolução no 1.601 /2002, do Conselho Federal de 
Medicina, que define as regras para a declaração de óbito por parte 
dos médicos. Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 85/2003 
Dispõe sobre a publicação, nos classificados dos jornais locais, de 

advertência quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os jornais de Minas Gerais que publicam diariamente 

colunas de classificados com anúncios de acompanhantes, saunas, 
massagistas e profissionais do sexo ficam obrigados a publicar, na 
mesma página desses anúncios, a seguinte advertência: "Exploração 
sexual de crianças e adolescentes é crime. Disque e denuncie". 

Parágrafo único - A advertência de que trata o "caput" deve ser 
publicada diariamente com destaque, em letras versais em negrito, e 
deve ocupar espaço mínimo de 10cm (dez centímetros) por 10 em 
(dez centímetros). 

Art. 2° - Para os fins desta lei, o Estado deve adquirir linha telefônica 
e dar ampla divulgação do número para toda a população. 

§ 1 o - O número da linha telefônica a que se refere o "caput" deste 
artigo deverá constar, obrigatoriamente, na advertência contida no art. 
1 o desta lei. 

§ 2° - Fica assegurado o sigilo quanto à identidade do denunciante. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A mobilização de toda a sociedade é uma esperança 

de eliminarmos definitivamente o vergonhoso comércio sexual 
envolvendo crianças e adolescentes. Tal violência, que nos ameaça 
cotidianamente e que devemos enfrentar, merece o empenho 
determinado de toda a sociedade e o apoio irrestrito do poder público. 
Devem-se coibir os abusos, punindo-se os responsáveis e 



.'iOI 
principalmente efetivando-se políticas sociais básicas voltadas para 
a criança e o adolescente, as quais assegurem o tratamento com 
dignidade e o respeito à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

- 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 86/2003 
Cria o Programa Escola no Lar para alunos enfermos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Escola no Lar destinado a alunos da 

rede pública de ensino, que, por motivo de doença, estejam 
impossibilitados de comparecer à sala de aula. 

Art. 2° - O Programa tem por objetivo oferecer ao aluno enfermo, em 
domicílio ou em hospitais, a orientação, o acompanhamento e o 
suporte necessários para evitar o atraso no aprendizado e a possível 
repetência. 

Parágrafo único - A orientação, o acompanhamento e o suporte a 
que se refere o "caput" deste artigo deverão ser prestados por 
voluntários, em comum acordo com o corpo docente, sob a forma de 
atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda nos deveres 
escolares. entre outras. 

Art. 3° - Poderão participar como agentes do Programa: 
I - professores, ativos e inativos; 
li - especialistas em educação, ativos e inativos; 
111 - voluntários que comprovarem, perante a direção da escola, 

capacitação para o desempenho da atividade. 
Art. 4° - Para a implementação do Programa, a direção do 

estabelecimento de ensino poderá articular-se com associações 
comunitárias, centros sociais e de estudos, bibliotecas e outra 
entidades. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Si lveira Júnior 
Justificação: A proposição sob comento tem como objetivo 
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fundamental estender o referido benefício, que já vem logrando 
êxito nas escolas da rede privada de ensino, aos estudantes das 
escolas públicas, em todos os níveis, seja no ensino fundamental seja 
no ensino médio. Motivaram-me a apresentar este projeto de lei os 
diversos apelos enviados a meu gabinete parlamentar, em especial , 
pedido formulado pela mãe de uma criança carente, acometida de 
grave enfermidade, que a afastaria durante 01to meses da sala de 
aula, sem que a escola, nesse período, disponibilizasse o ensino 
domiciliar, prejudicando o ensino de qualidade, o qual é dever do 
Estado. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos colegas parlamentares para 
aprovação deste projeto. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 87/2003 
Dispõe sobre direitos dos jurados no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam assegurados aos jurados do Estado de Minas Gerais 

os seguintes direitos: 
I - estacionamento nos fóruns; 
11 -segurança pessoal e familiar. 
Parágrafo único - Os direitos de que trata o "caput" deste artigo são 

assegurados a partir da convocação do jurado pela justiça, e a 
concessão do direito de que trata o inciso 11 dependerá de solicitação 
do interessado. 

Art. 2 o - As despesas decorrentes desta lei deverão constar na 
dotação orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa assegurar as 

condições mínimas de isenção aos jurados do Estado de Minas 
Gerais, quando convocados para julgamentos. Existem situações que 
dificultam aos jurados prestar sua contribuição à sociedade, levando-
se em conta as características dos julgamentos da vara criminal. Pela 
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sua natureza, requerem cuidados com a segurança e o transporte 
dos jurados e com a preservação de sua atividade principal. 

Para cada julgamento são convocados 21 jurados, sendo sorteados 
7 para participar do júri, ficando 30 dias à disposição da justiça. 
Temos cerca de 170 mil cidadãos no Estado aptos a ser convocados. 
Essa classe conhece tão-somente os pré-requisitos, as obrigações e o 
grande alcance de seu serviço que constam na Lei Complementar no 
59, de 18/1/2001, arts. 55, 76, 78 e 80. Em face do exposto, 
solicitamos a nossos nobres pares a aprovação deste projeto de lei. 

- 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° 88/2003 
Autoriza o Poder Executivo a isentar os alunos do pagamento da 

taxa de inscrição para o exame supletivo em nível de conclusão do 
ensino fundamental. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar os alunos do 

pagamento da taxa de inscrição para o exame supletivo em nível de 
conclusão do ensino fundamental. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A clientela a que se refere este projeto de lei inclui 

alunos, geralmente carentes, com renda familiar de até três salários 
mínimos e que, por motivos vários, não tiveram condições de estudar 
na época adequada. Hoje se desdobram para conseguir vencer 
conteúdos programáticos relativos ao ensino fundamental, visando a 
ter condições de descortinar horizontes com melhores condições de 
vida. Mas, devido às dificuldades por que passam, vêem cada vez 
mais distante a possibilidade de uma nova vida. 

Assim, será grande incentivo para esses alunos que as inscrições 
para os exames de suplência do curso fundamental sejam gratuitas. 
Essa isenção encontra apoio na própria Constituição Federal, em seu 
art. 208, inciso I, que estipula "como obrigação do Estado garantir 
acesso ao ensino fundamental aos jovens e adultos". 
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Acrescenta-se a isso o estipulado na Emenda à Constituição n° 
14, que mudou a concepção da obrigação do Estado, estendendo 
progressivamente ao ensino médio a gratuidade e a obrigatoriedade. 
Essa concepção foi consagrada na LDB (Lei Federal no 9.394, de 
1996), no que concerne à educação básica, agregando-se ao ensino 
fundamental o ensino médio, já que, apenas com o ensino 
fundamental , poucas chances teriam o jovem e o adulto no mercado 
de trabalho e no prosseguimento de seus estudos. 

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

PROJETO DE LEI No 89/2003 
Prevê a realização da Semana de Conservação Escolar, integrando 

o calendário da Secretaria de Estado da Educação, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Secretaria de Estado da Educação deverá prever, 

anualmente, a realização da Semana de Conservação Escolar em 
todos os estabelecimentos da rede oficial de ensino. 

§ 1 o - Durante a semana tratada no "caput" deste artigo, as escolas 
deverão realizar atividades relativas à manutenção e reconstituição do 
patrimônio escolar, contando, para tanto, com a participação dos 
alunos regularmente matriculados, professores, funcionários e 
familiares. 

§ 2 - Os dias que atenderão ao programa supramencionado serão 
tratados como dias letivos, de freqüência obrigatória. 

§ 3° - As escolas aceitarão, ainda, a colaboração voluntária da 
comunidade, apoio técnico e recursos. 

Art. 2° - A escola deverá promover, durante o ano letivo, eventos 
para angariar materiais para promoção da Semana de Conservação 
Escolar. 

Art. 3° - A Semana de Conservação Escolar será realizada antes do 
encerramento oficial do quarto bimestre do ano letivo. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. so - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: O patrimônio escolar do Estado de Minas Gerais 

encontra-se em péssimo estado de conservação. A Secretaria da 
Educação não consegue distribuir recursos para todas as escolas que 
necessitam de reformas urgentes. Na Semana de Conservação 
Escolar, serão executados pequenos reparos, limpeza de calhas, 
desentupimentos, etc. , ganhando a escola, na parte física, e a 
comunidade, no sentido didático e educacional (higiene e bem- estar), 
não se esquecendo o aspecto de integração. 

Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para 
aprovarmos este projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 90/2003 
Dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica, para toda a 

cidadania, das atividades de fiscalização e de defesa institucional, 
exercidas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal 
de Contas e pelo Ministério Público Estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As escolas de segundo grau da rede pública estadual 

desenvolverão temas e conteúdos pedagógicos que esclareçam quais 
são os instrumentos de ação cidadã, ao alcance da população em 
geral, para a defesa dos princípios éticos e morais da administração e 
do patrimônio públicos, referentes à proteção e fiscalização 
institucional, de competência legal da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. 

Parágrafo único - Os temas desenvolvidos serão objeto da disciplina 
História. 

Art. 2° - Ficam as instituições mencionadas no art. 1 o autonzadas a 
desenvolver material pedagógico referente a suas atividades de 
fiscalização institucional e de apoio ao cidadão em geral , podendo 
esse material ser publicado nos periódicos por elas editados. 

Art. 3° - O Conselho Estadual de Educação, no prazo de cento e 
oitenta dias contados da data da publicação desta lei, estabelecerá a 
carga horária mínima e a série ou séries do segundo grau em que 
serão lecionados os temas estabelecidos nesta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Uma das maiores dificuldades encontradas pelas 
autoridades públicas, que têm o dever de fiscalizar a administração e 
o patrimônio públicos, defendendo assim os interesses mais gerais do 
cidadão comum, tem sido a de esclarecer seu papel e sua 
competência legal para tanto. O esclarecimento leva à compreensão e 
legitima a ação dessas autoridades, facultando ao cidadão a 
oportunidade de participar ativamente desse processo. 

Entendemos que a legislação a respeito é farta e que, em diversas 
oportunidades, a Assembléia Legislativa, principalmente por meio de 
CPis; o Tribunal de Contas, atendendo às denúncias que lhe são 
encaminhadas, e o Ministério Público, pela via do inquérito e da ação 
civil pública, têm demonstrado que existe o arcabouço legal para 
realizar a defesa pretendida. Mas essa mesma prática evidencia, 
claramente, a incipiente participação popular nessas ações. O ditado 
popular, este sábio extrato das experiências vividas por todos nós, 
ensina que o "boi engorda debaixo do olho do dono". O que vemos, no 
entanto, é que o povo não sabe que é dono do boi e, quando sabe, 
ignora os meios de defendê-lo das inúmeras pragas que atacam a rês 
pública. O que se pretende, com este projeto de lei, é levar ao aluno, 
que já se forma cidadão, as informações necessárias para o exercício 
ativo dessa cidadania, na qualidade de "dono do boi", além de buscar 
o fortalecimento da legitimidade popular das instituições legalmente 
encarregadas de dar suporte fático a essa ação cidadã. Por extensão, 
fortalecemos a própria democracia, pois sabemos que ela não resiste 
sem os "freios e contrapesos", que só as instituições transparentes e 
positivamente atuantes podem proporcionar. 

Esse raciocínio simples, mas importante, foi desenvolvido pelo 
grande legislador americano James Madison, ainda no séc. XVIII. 
Adotada pelo sistema político americano, a idéia do fortalecimento 
institucional frutificou , legando-nos um exemplo de democracia forte e 
inabalável. Nós também temos os meios para tanto. Falta-nos apenas 
praticar. Dentro desse espírito, tomamos o cuidado de pensar um 
projeto de lei que não ferisse as competências das instituições em 
tela, mas, pelo contrário, as valorizasse. 
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Do mesmo modo, evitamos provocar despesas, autorizando-as a 

produzirem um eventual material didático, dentro de seu próprio 
entendimento sobre seu papel institucional de defesa e de fiscalização 
do múnus público, podendo esse material ser publicado nos 
periódicos já existentes, para os quais já existe previsão orçamentária. 

Finalmente, objetivando evitar atropelos e de acordo com a LOS, 
que delega ampla competência para as escolas formularem sua grade 
curricular, solicitamos ao Conselho Estadual de Educação que 
estabelecesse o formato ideal para a veiculação desta proposta. 
Assim sendo, estando atendidos os princípios da constitucionalidade, 
da legalidade e da oportunidade, esperamos obter dos nobres pares a 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 91 /2003 
Estabelece critérios para a publicação das leis do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A publicação das leis do Estado será feita no "Minas Gerais" 

e conterá a íntegra de seu texto. 
Art. 2° - Serão acrescentados ao final da publicação da le1 : 
I - a referência ao projeto do qual ela se originou; 
li -o nome do autor do projeto. 
Art. 3° - O descumprimento do estabelecido nesta lei implicará a 

responsabilização de quem determinou a publicação. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade estabelecer que, 

na publicação de lei no "Minas Gerais", deverá constar a referência ao 
projeto que a originou e ao nome de seu autor. 

O art. 1 o da proposição em tela não apresenta inovação no 
ordenamento jurídico estadual. O art. 2°, por sua vez, pretende que se 
acrescente, ao final da publicação das leis, a referência ao projeto do 
qual ela se originou e o nome de seu autor. Convém ressaltar que tal 
proposição não possui caráter publicitário, não visa à promoção de 
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autoridades, e sim à informação ao público sobre o trabalho 
desenvolvido por seus representantes legais na esfera do Legislativo. 
Mesmo sendo discutida por todos nesta Casa, nas comissões, e 
recebendo emendas que podem até alterar o projeto original , a autoria 
da proposição continua sendo do Deputado que a apresentou. 

Pelas razões mencionadas, conto com a colaboração dos nobres 
pares desta Casa para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 92/2003 
Institui o Programa Deputado Mirim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Deputado Mirim no âmbito do 

Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo levar ao 
conhecimento dos futuros cidadãos de nosso Estado a dinâmica do 
trabalho diário dos Deputados Estaduais de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O programa de que trata o "caput" deste artigo 
deverá ser implantado no mês de outubro, em conformidade com o 
calendário da Assembléia Legislativa. 

Art. 2° - O programa se destinará a fomentar as ações 
parlamentares desenvolvidas no Poder Legislativo, tais como 
processo legislativo, tramitação de proposições, reuniões de Plenário 
e de comissões, audiências públ icas e reuniões especiais, bem como 
todas e quaisquer ações desenvolvidas pelos parlamentares na 
Assembléia Legislativa, para o aprofundamento da cidadania entre os 
jovens representantes da sociedade mineira. 

Art. 3 - O programa será desenvolvido conjuntamente com a 
Secretaria de Estado da Educação, por meio de suas 42 
Superintendências Regionais de Ensino, as quais indicarão o 
processo e a forma de escolha de dois alunos de curso regular da sa à 
88 série do ensino fundamental , respeitando-se o que reza o art. 5° e 
incisos da Constituição Federal de 1988. 

Art. 4° - Os deputados mirins serão recebidos por equipe de 
funcionários da Assembléia Legislativa, designada pela Mesa da 
Assembléia, que, através de minicursos relâmpago, apresentará todo 
o processo legislativo. 
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Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: O estudo do Estado de Minas Gerais nas escolas 
públicas se dá nas primeiras séries do ensino fundamental , na 
disciplina de Estudos Sociais. Com isso, os alunos pouco aprendem a 
respeito das mais diversas riquezas materiais e históricas do Estado. 
O programa objeto deste projeto de lei tem o intuito de mostrar Minas 
Gerais de forma mais variada, não só no aspecto geográfico-social, 
mas também mediante fatos e personalidades pouco divulgados para 
os alunos. Poucos são os nossos jovens estudantes que sabem quem 
foi O. Joaquina de Pompéu, onde se localiza a Fazenda Cabangu ou 
onde está situado o nosso Museu da Aeronáutica. A oportunidade de 
se conhecerem as várias riquezas deste Estado será um prêmio mais 
que justo a todo aluno egresso da rede estadual de educação. 

Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa 
Legislativa à aprovação deste importante projeto de lei, que muito 
acrescentará à formação de nossos jovens alunos. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 93/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a 

granel, no comércio varejista. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Os estabelecimentos que comercializam medicamentos 

ficam obrigados a vender unidades de pílulas e comprimidos, 
conforme a necessidade do consumidor. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a 
cobrança de multa ao infrator, no valor de RS1 .000,00 (mil reais) , 
referente a cada medicamento vendido, a qual será cobrada em dobro 
em caso de reincidência. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Ao comprar um medicamento, o consumidor tem o 

direito de adquirir somente a quantidade necessária para o seu 
tratamento. Muitas vezes, a receita prescreve uma quantidade menor 
de pílulas ou comprimidos do que a que consta nas embalagens dos 
produtos. Isso ocorre principalmente com anti-inflamatórios e 
antibióticos. No entanto, os estabelecimentos que comercializam 
medicamentos estão preocupados com a sua margem de lucro e, 
conseqüentemente, vendem somente a embalagem lacrada, forçando 
o consumidor a levar comprimidos que provavelmente não serão 
utilizados, desperdiçando o medicamento e o dinheiro do consumidor. 
Com a aprovação deste projeto, o comércio varejista será obrigado a 
vender medicamentos a granel, e os laboratórios farmacêuticos se 
sentirão pressionados a produzir medicamentos em cartelas com 
menor quantidade, fazendo constar em cada cartela a data de sua 
validade, o que impedirá a venda de pílulas e comprimidos fora do 
prazo de consumo. 

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

PROJETO DE LEI No 94/2003 
Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de 

locomoção temporária ou permanente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as concessionárias de transportes intermunicipais 

obrigadas a demarcar assentos preferenciais para as pessoas com 
dificuldade de locomoção temporária ou permanente. 

§ 1 o - As pessoas com dificuldade de locomoção poderão optar 
pelos assentos demarcados. 

Parágrafo único - A pessoa com dificuldade de locomoção não fica 
isenta do pagamento da passagem. 

Art. 2° - Os assentos demarcados deverão ser os primeiros dos 
ônibus. 

Art. 3° - As pessoas que irão gozar do direito mencionado terão de 
apresentar dificuldade de locomoção que dificulte sua passagem pelo 
corredor do ônibus. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: A Constituição Federal estabelece a igualdade entre 
todos os cidadãos, mas, para que se possa adotar esse princípio, é 
preciso observar as desigualdades. Os cidadãos com dificuldade de 
locomoção, seja ela permanente, seja temporária, têm de ser tratados 
de modo especial para que possam valer-se do princípio da igualdade. 
As pessoas portadoras de deficiência já se vêem limitadas, e os 
gestores do poder público têm de tentar amenizar essa limitação, 
proporcionando a elas uma vida mais adequada. 

Outro princípio consagrado pela Constituição Federal é o de ir e vir, 
e, devido às dificuldades de acesso ou de transporte, tais pessoas não 
podem locomover-se como as demais. É preciso que o poder público 
amenize essas restrições, para que as pessoas com deficiência de 
locomoção sintam-se mais integradas e úteis à sociedade, possam 
usufruir, como as demais, dos direitos consagrados pela Constituição 
Federal e possam valer-se do princípio da igualdade entre todos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 95/2003 
Dispõe sobre afixação de plaquetas com os respectivos preços nos 

produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e 
cabides, no comércio em geral, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação de plaquetas com os respectivos 

preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, gôndolas, 
prateleiras e cabides, no comércio lojista, ambulante ou eventual. 

Parágrafo único - O preço a que se refere o "caput" deste artigo, 
expresso em moeda corrente nacional, será registrado em plaquetas 
de papelão, acrílico, metal, vidro, madeira ou qualquer outro material, 
garantida sua fácil e rápida visualização pelo consumidor e mantida a 
observância da Lei no 12.789, de 17 de abril de 1998. 

Art . 2°- Fica vedada a coleta de dados pessoais de clientes ou não, 
em fichas ou formulários, para fins de sorteio. 

Parágrafo único - Os sorteios serão realizados por meio de cupons 
numerados, ficando o concorrente na posse do canhoto respectivo , e 
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poderão, ainda, ser realizados por meio de processos eletrônicos, 
devendo ser dada ampla publicidade quanto ao número contemplado. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto de lei em tela tem a finalidade de aprimorar a 

legislação atual , dispondo sobre afixação de plaquetas contendo 
preços das mercadorias em qualquer produto exposto em vitrines, 
balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, no comércio em geral e 
investe, assim, na transparência das relações de consumo, 
asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor. A afixação de 
plaquetas com os preços respectivos impede a conhecida estratégia 
dos maus comerciantes acostumados a praticar preços de acordo com 
"a cara do consumidor''. Propõe, ainda, que os sorteios sejam 
realizados por meio de cupons numerados ou processos eletrônicos, 
evitando que as ''fichas cadastrais" ou formulários sejam direcionados 
para outros fins, após o sorteio, como parece ser o seu real e 
inconfessável objetivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 96/2003 
Dispõe sobre certidões emitidas por repartições públicas do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A certidão emitida por repartição pública do Estado incluirá o 

nome completo, sem abreviaturas, da pessoa física a que se referir, o 
seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda- CPF-MF- e a sua filiação. 

Art. 2° - O não-cumprimento das condições estabelecidas nesta lei 
para o fornecimento de certidões implica a responsabilização do 
agente público incumbido de fazê-lo. 

Art. 3° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual 
manterão afixados em suas dependências, em local de fácil 
visibilidade, cartazes com o inteiro teor desta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: Dispõe a Constituição da República, em seu art. 5°, 
XXXIV, "b", que é a todos assegurada, independentemente do 
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal. Trata-se de um direito fundamental do cidadão; todavia, 
temos verificado com certa freqüência que as repartições públicas, ao 
expedirem certidões, deixam de nelas incluir dados imprescindíveis, 
que são justamente os constantes na proposta em questão. sem os 
quais o cidadão poderá se tornar vítima de uma situação gravíssima, 
que lhe poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação. 
Com efeito, é grande o número de homônimos no País, bastando uma 
simples leitura em nossos catálogos telefônicos para se verificar essa 
afirmação. A título de ilustração: se um cidadão de nome comum 
necessita de uma certidão negativa para se inscrever em um concurso 
público, poderá ter sérios problemas, caso essa certidão contenha 
informações desabonadoras referentes a um possível homônimo, pois 
não há especificação de nome completo, CPF, nem filiação. Desse 
modo, pretende-se, com este projeto de lei, evitar que situações 
dessas venham a ocorrer, causando sérios danos aos c1dadãos em 
nosso Estado. Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 97/2003 
Dispõe sobre a inclusão da categoria Condomínios Residenciais na 

estrutura de consumidores da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Estrutura de 

Categoria Econômica de Consumidores da COPASA-MG. 
Parágrafo único - A alteração de que trata o "caput" deste artigo 

acrescenta Condomínios Residenciais à categona de consumidores. 
Art. 2° - Esta lei altera o Capítulo XIII , art. 66 e seu parágrafo único, 

do Decreto n° 32.809, de 29/7/91 , e o art. 17 e seu parágrafo único do 
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Decreto n° 33.611 , de 21 /5/92. 

Art. 3° - O consumo mínimo desta categoria será de 60 (sessenta) 
m3 de água/mês, por condomínio residencial. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior. 
Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa a corng1r o 

estímulo ao desperdício de água, causado pela falta da categoria dos 
condomínios residenciais no grupo de consumidores da COPASA-MG. 
As categorias de usuários estão classificadas assim: residencial , 
industrial, comercial e pública, sendo o consumo mínimo por 
residência igual a 1Om3 e, em se tratando de condomínios, é 
multiplicado o números de apartamentos por 1Om3 . Daí, a constatação 
de que muitos condomínios residenciais do Estado, com a previsão de 
consumo mensal de 800m3 de água/mês (80 apartamentos x 1Om3 ), 

historicamente consomem em média de 400m3 de água/mês, e isso 
incentiva os síndicos e os condôminos a consumir com desperdício ou 
até a revender água. Esta iniciativa irá ajustar sem prejuízos 
administrativos e financeiros a estrutura econômica de consumidores 
da COPASA-MG. Em face do exposto, apresentamos este projeto de 
lei para apreciação de nossos nobres pares. 

- 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° 98/2003 
Institui o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Programa de Recuperação dos Viciados em 

Jogos de Azar. 
Art. 2°- O Programa a que se refere esta lei tem como objetivos: 
I - prestar orientação psicológica e social ao viciado em jogos de 

azar; 
11 - dar assistência aos familiares do viciado durante sua 

recuperação; 
111 - proporcionar as condições mínimas para que o viciado seja 

socialmente reintegrado. 
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Art. 3° - O Estado destinará 1 O% (dez por cento) dos recursos 

arrecadados a título de taxa de expediente, conforme previsto no art. 
92 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, para a manutenção 
do Programa previsto nesta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão 
gestor do Programa. 

Art. 5° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e vinte 
dias contados da data da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A permissividade do poder público tem levado o Estado 

brasileiro a tornar-se um verdadeiro paraíso para os exploradores dos 
jogos de azar. Já não se liga a televisão com espírito de lazer, sem 
que se seja afrontado por sorteios os mais sedutores, loterias, bingos 
e tantos outros. Essa situação tem levado muitas famílias ao 
desespero, pois há cidadãos que colocam todo o patrimônio 
amealhado em longos anos de esforço comum nesses famigerados 
jogos, com a ilusão do ganho fácil, do enriquecimento sem causa. 
Esse quadro avassalador está a justificar a criação do Programa de 
Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar, conforme pretendido, 
para que se proporcione uma orientação mínima, visando ao 
restabelecimento da dignidade e da harmonia em muitas famílias 
mineiras. 

- 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 99/2003 
Cria o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 

Pobreza, para vigorar até o ano de 201 O, com o objetivo de viabilizar a 
todos os mineiros o acesso a níveis dignos de subsistência, sendo 
seus recursos aplicados em ações suplementares de nutrição, 
habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros 
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programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria 
da qualidade de vida. 

§ 1 o - É vedada a utilização dos recursos do Fundo para 
remuneração de pessoal e encargos sociais. 

§ 2° - O percentual máximo do Fundo a ser destinado às despesas 
administrativas será definido a cada ano pelo Poder Executivo. 

Art. 2° - Constituem receitas do Fundo: 
I - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um 

adicional de um ponto percentual na alíquota do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente 
sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo; 

11 - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades 
temporárias; 

111 - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos 
adicionais; 

IV - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 
públicas; 

V - doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados; 
VI - outros recursos. 
Art. 3° - Os recursos do Fundo serão direcionados a ações que 

tenham como alvo: 
I - famílias cuja renda per capita seja inferior à linha de pobreza, 

assim como indivíduos em igual situação de renda; 
11 - as populações de municípios e localidades urbanas ou rurais, 

isoladas ou integrantes de regiões metropolitanas, que apresentem 
condições de vida desfavoráveis. 

111 - auxílio para a construção de habitações populares e 
saneamento em áreas de risco; 

IV - apoio em situações de emergência e calamidade pública. 
§ 1 o - O atendimento às famílias e indivíduos de que trata o inciso I 

será feito, prioritariamente, por meio de programas de reforço de 
renda, nas modalidades "Bolsa Escola", para as famílias que têm 
filhos com idade entre seis e quinze anos, e "Bolsa Alimentação", para 
aquelas com filhos em idade de zero a seis anos e indivíduos que 
perderam os vínculos familiares . 



51 7 
§ 2°- O conceito de linha de pobreza ou o que venha a substituí-

lo, assim como os municípios que apresentem condições de vida 
desfavoráveis, serão definidos e divulgados, pelo Poder Executivo, a 
cada ano. 

Art. 4° Fica instituído o Conselho Consultivo e de 
Acompanhamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
cujos membros serão designados pelo Governador do Estado, com a 
atribuição de opinar sobre as políticas, diretrizes e prioridades do 
Fundo e acompanhar a aplicação dos seus recursos. 

Parágrafo único - Ato do Poder Executivo regulamentará a 
composição e o funcionamento do Conselho de que trata este artigo, 
assegurada a representação da sociedade civil. 

Art. 5° - Compete ao órgão gestor do Fundo, a ser designado pelo 
Governador do Estado: 

I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que 
orientarão as aplicações do Fundo; 

li - selecionar programas e ações a serem financiados com recursos 
do Fundo; 

111 - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis pela 
execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, a 
elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas para 
inclusão no projeto de lei orçamentária anual, bem como em suas 
alterações; 

IV - acompanhar os resultados da execução dos programas e das 
ações financiados com recursos do Fundo; 

V - prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento do 
Conselho Consultivo de que trata o art. 4°; e 

VI - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, aos critérios de 
alocação e de uso dos recursos do Fundo. 

Art . 6° Regulamento definirá as ações integradas de 
acompanhamento ou controle a serem exercidas pelo Conselho 
Consultivo, pelo órgão gestor e pelos órgãos responsáveis pela 
execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, sem 
prejuízo das competências dos órgãos de controle interno e externo. 

Parágrafo único - Os órgãos responsáveis pela execução dos 
programas e das ações financiados pelo Fundo deverão apresentar ao 
órgão gestor relatórios periódicos de acompanhamento físico e 
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Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O grande repto lançado pelo Governo Federal para a 

sociedade brasileira diz respeito ao combate e à erradicação da fome 
em nosso país. 

Os diferentes indicadores sociais apontam que mais de 50 milhões 
de brasileiros encontram-se abaixo da linha da pobreza, vivendo em 
condições que atentam contra a dignidade da pessoa humana. 

Minas Gerais, com a realidade que distingue as suas regiões, detém 
em seu território parcela dessa população que vive em situação 
crítica, localizada especialmente nos Vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha e Norte do Estado, mas também nas periferias dos 
grandes centros urbanos, concentradas em áreas de risco, vitimadas 
por toda sorte de mazelas sociais, como se viu no registro das chuvas 
de janeiro, deste ano. 

Aliás, essa realidade é tão presente que ensejou a feliz iniciativa do 
Governo Aécio Neves de criar a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, cuja missão será 
coordenar a execução de políticas públicas que permitam atenuar as 
desigualdades sociais verificadas. 

A criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
atendendo ao comando legal presente no art. 82 do ADCT da 
Constituição Federal , é, sem dúvida alguma, instrumento essencial 
que contribuirá efetivamente nesse esforço nacional , prioridade 
também do Governo Aécio Neves, de dotar aquelas famílias mineiras 
hoje em condições desfavoráveis de um m in imo de dignidade e 
qualidade de vida. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
desta proposição. 

- 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° 100/2003 
Dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar nas férias . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O fornecimento de merenda escolar nas escolas públicas 

estaduais não será interrompido nas férias escolares. 
Parágrafo único - Ato do Poder Executivo determinará, em cada 

período de férias , as escolas que atenderão ao disposto nesta lei , 
observada a demanda específica de cada região. 

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 fevereiro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: Seguindo a linha de adotar o combate à fome como 

prioridade governamental, venho, por esse projeto de lei , propor o 
fornecimento de merenda escolar nas férias, porque entendo ser uma 
medida de baixo custo e eficaz, uma vez que o aluno recebe o 
alimento já pronto para ser consumido. Essa medida tem ainda a 
vantagem de melhorar a relação escola-aluno, evitando assim a 
evasão escolar. 

Conto com o apoio dos colegas Deputados. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 101 /2003 
Torna obrigatória a afixação, em restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos afins, de cartaz com informações sobre a 
quantidade média de calorias das porções dos alimentos 
comercializados e de tabela explicativa sobre a quantidade ideal de 
calorias que deve ser ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo 
com o sexo e a idade. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação, em local visível, na entrada de 

restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, de cartaz com 
informações sobre a quantidade média de calorias das porções dos 
alimentos comercializados e de tabela explicativa sobre a quantidade 
ideal de calorias que devem ser ingeridas diariamente pelos 
indivíduos, de acordo com o sexo e a idade. 

§ 1 o - À Secreta na de Estado da Saúde caberá a prestação de 
informações necessárias aos estabelecimentos referidos no "caput" 
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para a confecção dos cartazes, bem como a fiscalização da 
execução desta Lei. 

§ 2° - A tabela referida no "caput" será fornecida aos restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos afins pela Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Art. 2° - Os valores calóricos das porções dos alimentos deverão ser 
indicados em quantidade de colheres, fatias, mililitros, gramas ou 
unidades. 

Art. 3° - Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins que 
descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de RS1.000,00 (hum mil reais) , com correção 

monetária pelo índice oficial , na segunda ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 , nas 

ocorrências subseqüentes. 
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei serão 

incluídas no orçamento anual. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 

dias, contados de sua publicação. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: O objetivo deste projeto é buscar uma solução simples 

e viável , com a prestação de informações à população, para a 
prevenção da obesidade, uma doença grave, que dá origem a muitos 
outros males. 

Nossa proposta tem por finalidade primordial levar conhecimentos 
relevantes para todos que queiram levar uma vida saudável e se 
prevenir da ingestão exagerada de alimentos ricos em calorias, porém 
escassos em nutrientes. 

A intenção deste projeto não é incentivar a vaidade estética, nem a 
busca de padrões de beleza inatingíveis pela maioria das pessoas. É, 
tão-somente, achar um meio de incentivar os indivíduos a cuidar 
melhor da saúde, por meio de uma alimentação mais racional. 

Reportagem do dia 7/2/2003, do jornal "O Tempo", apresenta 
importante pesquisa sobre o crescimento da população de obesos. 
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Segundo consta na matéria, a obesidade é uma doença que atinge 
cerca de 40% da população adulta do país, o que leva 
aproximadamente 50 a 100 mil brasileiros por ano a serem vítimas de 
morte precoce, em virtude de doenças diretamente ligadas à 
obesidade. 

Segundo estudos de profissionais da área de saúde, as causas 
fundamentais da obesidade são de caráter social e resultam de um 
ambiente que promove estilos de vida sedentários e dietas muito 
calóricas, com altos teores de gorduras. 

Muitas vezes, é por falta de informações precisas e que chamem a 
atenção das pessoas que o consumo de alimentos pouco saudáveis 
torna-se desenfreado. 

Sabendo da importância do problema na atualidade, conto com o 
empenho dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei. 

- 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° 102/2003 
Estabelece normas para a realização de concursos públicos 

destinados a provimento de cargos ou empregos na administração 
direta e indireta do Estado de Mrnas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam estabelecidas normas para a elaboração e a 

execução dos concursos públicos na administração pública direta e 
indireta do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Os concursos públicos serão regidos pelos princípios 
constitucionais aplicáveis à administração pública, como: 

I - amplo acesso dos candidatos a qualquer informação do concurso; 
11 - ampla defesa; 
111 - contraditório; 
IV - competitividade; 
V- seletividade. 
Art. 3° - É vedada a realização de concurso público para cargo, 

emprego ou função para os quais não haja vaga. 
Art. 4° - Somente será permitida a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, emprego ou função pública após a convocação dos 
candidatos aprovados no concurso anterior, nos termos do inciso VI 
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do artigo ao. 

Art. 5° - Os concursos serão realizados pelos órgãos e entidades 
interessados, admitindo-se a contratação de instituições que 
detenham a necessária experiência na realização de exame de 
seleção, caso em que a essas serão transferidas as 
responsabilidades, nos termos de contrato. 

Parágrafo único - A contratação para a realização de concursos, à 
qual se refere o "caput" do art. 5°, somente será feita mediante 
licitação, devendo a instituição ter: 

a) a comprovação da capacidade técnica e logística para a 
execução; 

b) os custos que incidirão sobre a órgão ou entidade interessada e 
sobre os candidatos. 

Do Edital 
Art. 6° - Para cada concurso será divulgado edital de abertura, que 

conterá as normas específicas aplicáveis ao certame, e o programa 
das provas, nos termos desta lei. 

Art. r - O edital é vinculante da administração pública e de 
cumprimento obrigatório, devendo ser redigido de forma clara e 
objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu 
conteúdo pelo candidato. 

Art. ao - O edital de abertura do concurso para cargo, função ou 
emprego conterá, sob pena de nulidade, no mínimo: 

I - identificação do cargo; 
li - atribuições do cargo; 
111- valor do vencimento; 
IV - nível de escolaridade exigido para a posse; 
V - número de vagas oferecido no momento da publicação do edital 

de abertura do concurso; 
VI - número mínimo de vagas que a administração interessada se 

obriga a nomear, no prazo de vigência do concurso, que não poderá 
ser inferior a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no momento 
da abertura, obedecida a ordem de classificação; 

VIl- indicação do local e do órgão de lotação dos aprovados; 
VIII - indicação precisa dos locais, dos procedimentos e das 

formalidades confirmatórias de inscrição; 
IX - indicação dos critérios de pontuação e contagem de pontos nas 
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provas; 

X - indicação do peso relativo de cada prova; 
XI - enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais 

agrupamentos de provas e das datas de suas realizações; 
XII - indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir 

ao candidato a perfeita compreensão do conteúdo programático que 
será exigido; 

XIII regulamentação dos mecanismos de divulgação dos 
resultados, com datas, locais e horários; 

XIV - regulamentação do processo de elaboração, apresentação, 
julgamento, decisão e conhecimento de resultado de recursos; 

XV - fixação do prazo inicial de validade e da possibilidade de sua 
prorrogação; 

XVI - indicação de data de convocação dos aprovados. 
§ 1 o - Da publicação do edital de abertura será contado prazo de 

cinco dias para interposição de recurso junto ao órgão expedidor do 
edital de abertura. 

§ 2° - Caso a aplicação do percentual de que trata o inciso VI do 
artigo 8° resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subseqüente. 

Art. go- É obrigatória a divulgação, em veículo de publicação oficial , 
do nome completo, sem abreviatura, de todos os responsáveis pela 
formulação, aplicação, correção e decisão final das provas e das fases 
decisórias do concurso público. 

Parágrafo único - Estão impedidos de atuar diretamente nas provas 
em que haja identificação do candidato os seus cônjuges e parentes 
consangüíneos ou afins até o segundo grau, inclusive, ou por adoção. 

Art. 1 O - Os concursos públicos serão de provas ou de provas e 
títulos. 

§ 1 o - As provas, desde que previsto no edital de abertura, poderão 
ser realizadas em uma ou mais etapas; relativamente a cada uma 
delas, o edital de abertura definirá os critérios e limites de aprovação e 
convocação para a seguinte. 

§ 2° - O edital de abertura conferirá às provas caráter eliminatório, 
classificatório ou ambos. 

§ 3° - Não constituirá etapa do concurso qualquer programa de 
formação, devendo o órgão ou entidade interessada em treinar os 
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aprovados e classificados promover a prévia nomeação, com 
lotação provisória no local de realização do treinamento. 

§ 4° - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser 
considerados para efeito de avaliação de estágio probatório. 

Art. 11 - A aferição de títulos terá caráter exclusivamente 
classificatório, sendo, facultada ao candidato sua ausência, caso em 
que apenas não lhe serão atribuídos eventuais pontos. 

§ 1 o - Aos títulos somente poderão ser atribuídos os pontos 
correspondentes a, no máximo, 5% (cinco por cento) do total geral dos 
pontos computáveis aos candidatos ao cargo. 

§ 2° - Não poderão ser atribuídos como título ou pontos à 
experiência profissional no órgão interessado. 

§ 3° - Não haverá exigência de títulos nos concursos destinados ao 
preenchimento de cargos de nível fundamental e médio. 

§ 5° - O edital identificará expressamente os títulos aceitáveis e a 
respectiva pontuação, vedada a aceitação de títulos que não guardam 
relação com as atribuições do cargo em disputa. 

§ 6° - Os títulos deverão ser comprovados com documento hábil. 
§ r - Qualquer documentação apresentada com comprovante para 

efeito de títulos contendo fraude, dolo, simulação ou qualquer outra 
espécie de vício excluirá o candidato do concurso, sujeitará o 
responsável às penas cabíveis e, se verificada após a nomeação, 
motivará a exoneração do cargo público, obedecido o processo 
administrativo. 

Da Publicidade 
Art. 12 - As informações de interesse geral sobre os concursos 

serão veiculadas por edital cujo conteúdo será: 
I gratuitamente comunicado a, no mmrmo, dois jornais 

especializados em concursos ou que mantenham seção a eles 
destinada, bem como a outros jornais que requerem ; 

11 -publicado obrigatoriamente: 
a) no diário oficial do Estado de Minas Gerais; 
b) na página do Estado de Minas Gerais na rede internacional de 

computadores (Internet). 
Parágrafo único - A critério do órgão executor ou interessado, 

poderão ser publicados em jornais de grande circulação os editais que 
contenham as informações a que se refere este artigo, na íntegra ou 
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de forma resumida; neste último caso, os extratos deverão fazer 
menção à localização do edital completo na internet e no diário oficial. 

Art. 13 - A alteração de qualquer dispositivo do edital será 
fundamentada expressa e objetivamente e obriga a divulgação, com 
destaque, das mudanças no diário oficial do Estado de Minas Gerais, 
em jornal de grande circulação e na rede internacional de 
computadores (Internet) . 

§ 1 o - Os prazos, as providências e os atos previstos no edital 
tomarão como referência a data da publicação oficial da última 
alteração dos termos do edital. 

§ 2° - É vedada a veiculação de alterações editalícias em edição 
especial , extraordinária ou de circulação restrita no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 3° - É vedada qualquer alteração nos termos do ed1tal nos trinta 
dias que antecedem a primeira prova. 

Art. 14 - A publicação de resultado final de concurso conterá a 
relação dos candidatos aprovados e classificados até o número de 
vagas oferecido, admitida, a critério da instituição executora, a 
divulgação de resultados em maior número. 

Parágrafo único - Não haverá publicação de notas referentes a 
candidatos reprovados, devendo essas estar disponíveis em local 
designado no edital de abertura, podendo, ainda, estar disponíveis na 
Internet, garantido o sigilo da informação. 

Art. 15 - O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de 
noventa dias em relação à primeira prova. 

Art. 16 - O cancelamento de concurso público com edital já 
publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável , 
amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou a empresa responsável a 
indenização por prejuízos comprovadamente causados aos 
candidatos. 

Das Inscrições 
Art. 17 - Os editais e a abertura dos concursos públicos deverão 

prever prazo não inferior a trinta dias, a partir do qual serão iniciadas 
as inscrições. 

Parágrafo único - Será de quatro dias o período mínimo de 
realização das inscrições. 

Art. 18 - A formalização da inscrição no concurso depende da 
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satisfação completa dos requisitos exigidos no edital. 

Art. 19 - É vedada a inscrição condicional. 
Art. 20 - A inscrição por procuração exige a constituição formal de 

procurador com poderes específicos, em documento com fé pública. 
Parágrafo único - A inscrição por via informatizada impõe a adoção 

de processos de controle , de segurança do procedimento e de 
proteção contra fraude. 

Art. 21 - O estabelecimento da taxa de inscrição levará em conta o 
nível remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida, o 
número de fases e de provas do certame. 

§ 1° - No caso do edital relativo a vários cargos, os valores de 
inscrição serão fixados relativamente a cada um deles. 

§ 2° - Somente será admitida isenção da taxa quando o candidato 
comprovar que não possui renda suficiente para arcar com as 
despesas da mscrição, nos termos do regulamento. 

Art. 22 - A devolução do valor relativo à inscrição será devida nos 
segu1nte casos: 

I - no caso de anulação do concurso, por qualquer causa; 
11 - no caso de ato desconforme a esta lei ou ao edital, desde que 

redunde em prejuízo direto ao candidato inscrito quanto à realização 
da prova. 

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil 
acesso, em horário comercial, ininterruptamente, devendo os postos 
de recebimento de inscrição estar localizados de forma a cobrir, da 
melhor maneira possível, o Estado de Minas Gerais. 

§ 1° - Havendo fila de candidatos no posto de inscrição após o fim 
do expediente, serão entregues senhas, quantas forem necessárias, a 
fim de garantir a inscrição de todos os interessados. 

§ 2° - É facultado ao Estado de Minas Gerais estabelecer postos de 
inscrição em outros Estados. 

Art. 24 - No caso de expedição de cartão confirmatório de inscrição, 
dar-se-á preferência à remessa, por via postal, para o endereço do 
candidato. 

Parágrafo único - A retirada do cartão confirmatório de inscrição 
poderá ser feita por procuração, em documento com fé pública. 

Art. 25 - A escolaridade mínima e a qualificação profissional 
subjetiva deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo público, 
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vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição no 
concurso. 

Parágrafo único - A não comprovação da escolaridade mínima e da 
qualificação profissional subjetiva no ato de posse no cargo público 
implicará em imediata eliminação do candidato no concurso. 

Art. 26 - É vedada a exigência, como requisito de inscrição, de 
qualquer naturalidade ou de residência em determinado local. 

Art. 27 - É nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, 
faça uso de informação ou documento falso para inscrição ou oculte 
informação ou fato a ela relevante , sem prejuízo das sanções judiciais 
cabíveis . 

Art. 28 - O procedimento de inscrição não poderá ser composto de 
ato ou providência vexatória, gravosa ou de difícil realização pelo 
candidato. 

Art. 29 - A possibilidade de participação de candidato estrangeiro , os 
requisitos para isso, o procedimento de inscrição e os cargos de 
disputa acessíveis a ele serão regulados por meio de decreto. 

Dos Programas 
Art. 30 - Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a 

banca, ficará esta vinculada àquelas obras cujo conteúdo admitido 
será o da edição mais recente. 

Parágrafo único - A não-indicação de bibliografia ou sua indicação 
apenas sugestiva obriga a banca a aceitar, como critérios de correção, 
em relação à matéria as respostas fundamentadas em: 

a) qualquer obra publicada no Brasil, desde que atualizada; 
b) qualquer posição técnica, doutrinária, teórica e jurisprudencial 

aceita ou cientificamente comprovada. 
Art. 31 - O edital deverá conter, para a prova ou as questões 

discursivas, objetivamente os temas, os prazos de argüição, os 
critérios de correção e de atribuição de pontos. 

Art. 32 - O programa das provas que versarem sobre direito deverão 
indicar expressamente: 

I - os textos legais exigidos; 
11 -a inclusão de doutrina e de jurisprudência. 
§ 1 o - A legislação requerida na prova será a vigente no dia anterior 

à publicação do edital de abertura, ainda que posteriormente 
modificada. 
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§ 2° - Serão considerados os efeitos de medidas provisórias 

sobre a legislação, mesmo que percam a eficácia após a publicação 
do edital de abertura. 

§ 3° - As questões de prova de concurso que versarem sobre 
matéria doutrinária deverão indicar a corrente, o autor ou a escola 
com base em que deverão ser respondidas. 

§ 4° - É vedada a adoção de critério de correção baseado em 
posições isoladas, não consolidadas ou negadas por parcela 
majoritária da doutrina nacional. 

§ 5° - São critérios vinculantes para a banca, quando da correção de 
questão baseada em jurisprudência, sucessivamente: 

I - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 
11 -a jurisprudência dos tribunais superiores; 
111 -a jurisprudência dos tribunais de segundo grau. 

Das Provas 
Art. 33 - As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de 

forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a 
julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão 
médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico 
dos cargos em disputa. 

§ 1 o - As provas relativas a matéria jurídica, a critério da banca, 
poderão conter variações de redação que exijam do candidato análise 
de conteúdo e intelecção completa da questão, sendo admitida a 
utilização de vocabulário técnico-jurídico e da estilística forense. 

§ 2° - Nas provas de português, é vedado o uso de nomenclatura 
técnica em desuso, abandonada ou rara, devendo a banca utilizar a 
terminologia ordinária do padrão da língua culta, segundo a 
Nomenclatura Gramatical Brasileira. 

§ 3° - Serão anuladas: 
I - as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia; 
11 - as questões cuja redação admita ma1s de uma interpretação; 
111 - as questões cuja dificuldade se constitua, exclusiva ou 

predominantemente, na intelecção da assertiva; 
IV - as questões com erro gramatical. 
§ 4° - Nas provas de matéria técnica, a redação das questões 

poderá utilizar terminologia e redação próprias do ramo de 
conhecimento respectivo , sempre formuladas objetivamente. 
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Art. 34 - Nas provas objetivas é facultado ao candidato retirar-se 

do local de aplicação com o caderno de questões, desde que tenha ali 
permanecido por período mínimo estabelecido em edital. 

§ 1 o - O órgão executor do concurso poderá determinar que os 
cadernos de provas objetivas somente sejam entregues aos 
candidatos no final do horário de realização ou em data posterior, 
desde que antes do fim do período de interposição de recursos. 

§ 2° - É vedada a marcação da folha de respostas ou do gabarito da 
prova objetiva a lápis. 

Art. 35 - Quando o cand idato atingir os limites e satisfizer os critérios 
para ter corrigidas suas provas discursivas, estas serão sempre 
avaliadas por banca formada por, no mínimo: 

I -um componente, para exame dos aspectos linguístico-gramaticais 
e estilístico; 

li - dois especialistas na área temática. 
Art. 36 - Não será admitida em nenhuma hipótese prova oral, de 

tribuna, de entrevista ou similares. 
Art. 37 - É facultada a correção de prova de determinada etapa à 

aprovação na etapa anterior. 
Art. 38 - A primeira ou única etapa de provas será realizada em 

prazo não inferior a sessenta dias após o término do período de 
inscrições; as provas realizar-se-ão sempre aos sábados ou 
domingos. 

Parágrafo único - Se o edital de abertura não indicar o calendário de 
provas, a convocação, para cada etapa, dar-se-á por novo edital, com 
no mínimo, vinte dias de antecedência de sua realização. 

Art. 39 - Para a prova discursiva, a correção das respostas será feita 
por, no mínimo, dois examinadores, sendo a nota final a média dos 
dois resultados. 

Art. 40 - A avaliação das respostas às questões discursivas deverá 
ser feita sobre tábua objetiva de correção, onde estejam indicados, 
pelo menos: 

I - os temas de abordagem necessária; 
11 -a pontuação a eles relativa; 
111 - o critério de atribuição da nota final da questão; 
IV - as razões da perda de pontos pelo candidato. 
Art . 41 - A correção de prova de informática utilizará denominações 
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indicados no edital. 

Da Prova Prática 
Art. 42 - As provas de datilografia, digitação e conhecimentos 

práticos específicos deverão indicar os instrumentos, os aparelhos ou 
as técnicas a serem utilizadas. 

Parágrafo único - a realização de provas práticas ou de 
conhecimentos específicos obriga: 

I - a adoção, pela banca, de instrumentos, processos, equipamentos, 
técnicas e materiais usualmente utilizados para a ação cuja realização 
se pretende aferir; 

11 - a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e 
avaliação. 

Art. 43 - A realização de provas de habilidade prática exige o 
fornecimento, a todos os candidatos, de idêntico equipamento ou 
instrumento, em condições de funcionamento ideais, vedadas as 
variações de marca, modelo ou operacionalidade. 

Art. 44 - O equipamento, material ou instrumento utilizado deverá 
necessariamente guardar relação direta com aquele a que estará 
sujeito o candidato aprovado, no exercício das funções do cargo. 

Art. 45 - O edital deverá informar o equipamento, material ou 
instrumento que serão utilizados, de forma objetiva, com indicação, se 
for o caso, de marca, do modelo e tipo, além de todas as indicações 
necessárias à perfeita identificação, sob pena de nulidade dessa fase 
do certame. 

Art. 46 - O desempenho do candidato será julgado por especialista, 
por escrito e fundamentado. 

Art . 47 - As provas de habilidade prática deverão ser realizadas no 
mesmo dia, sem interrupção, até que todos os candidatos tenham sido 
examinados. 

Das Provas Psicotécnicas 
Art. 48 - Os exames psicotécnicos são exigíveis desde que 

expressamente previstos em lei e comprovada a necessidade dessa 
avaliação. 

Art. 49 - A realização de exame psicotécnico levará em conta as 
funções do cargo e as condições psicológicas ideais para o seu 
exercício. 
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Art. 50 - A avaliação será realizada por junta médica composta 

por, no mínimo, três especialistas, vedada a submissão, a qualquer 
título ou sob qualquer circunstância ou alegação, à examinação por 
um único avaliador. 

Art. 51 - Todos os resultados deverão ser objetiva e tecnicamente 
fundamentados. 

Art. 52- É vedada a avaliação psicotécnica por entrevista. 
Art. 53 - Nos testes escritos, somente serão utilizadas técnicas 

reconhecidas de avaliação comportamental, de quociente intelectual e 
de perfil psicológico, devendo ser considerados os desvios aceitáveis. 

Art . 54 - É vedada a repetição de exame psicotécnico. 
Art. 55 - São inválidos e de nenhum efeito os resultados de exames 

psicotécnicos a que tiver sido submetido o candidato em outro 
concurso, mesmo que recentes. 

Da Banca 
Art. 56 - Para cada concurso será instituída uma banca especial, de 

natureza técnica, responsável pelo exame das provas e dos pedidos 
de revisão de recursos, previstos no art. 64. 

Art. 57 - À banca realizadora do concurso é obrigatório o 
fornecimento ao interessado, a requerimento escrito deste, de 
informações ou certidão de ato ou omissão relativa a qualquer fase do 
concurso. 

§ 1 o - O atendimento do requerimento de que trata este artigo 
configura ato de autoridade pública para todos os fins. 

Art. 58 - A banca realizadora do concurso é responsável pelo sigilo 
das provas, respondendo administrativamente por atos ou omissões 
que possam divulgar ou propiciar a divulgação de provas, questões ou 
parte delas. 

Da Aplicação das Provas 
Art. 59 - É vedada a sujeição do candidato à identificação 

papiloscópica ou a qualquer outro processo de reconhecimento 
gravoso ou vexatório, salvo quando houver fundadas suspeitas sobre 
a identidade do candidato. 

Parágrafo único - A garantia da lisura e regularidade do concurso 
público é atribuição da banca organizadora, que responderá 
objetivamente por qualquer ocorrência que o comprometam. 

Art. 60 - O edital definirá claramente os materiais, objetos, 



instrumentos e papéis cuja posse será tolerada no local da prova. 
Parágrafo único - A infração, pelo candidato ou alguém por si, das 

proibições de que trata este artigo, implicará a eliminação do 
concurso. 

Art. 61 -O local de realização das provas deverá contar com: 
I - vias de acesso próprias para deficientes físicos; 
11 - condições ambientais e instalações que não impliquem desgaste 

físico ou mental ao candidato ou lhe prejudiquem a concentração; 
111- serviço de atendimento médico de emergência. 
Art. 62 - Cada sala terá, no mínimo, um fiscal para organizar, 

gerenciar e controlar a execução dos trabalhos e das provas. 
Art. 63 - É vedado privilegiar, facilitar, descriminar ou qualquer outra 

forma de favorecimento a candidatos que aleguem convicção religiosa 
impeditiva do enfrentamento das provas no horário determinado do 
edital. 

Dos Recursos 
Art. 64 - Todas as provas de concurso público são passíveis de 

recurso administrativo, sendo considerada sem efeito qualquer 
previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de 
recurso. 

Parágrafo único - O pedido de vista, formulado por candidato ou por 
procurador, é de deferimento obrigatório. 

Art. 65 - Será de dois dias, o prazo para a interposição de recursos, 
junto ao órgão executor do concurso, a partir do dia de divulgação: 

a) do gabarito oficial , no caso de provas objetivas; 
b) do resultado da correção das demais provas, inclusive de títulos 

ou de habilitações. 
§ 1 o - Os recursos às provas objetivas poderão ser apresentados 

com ou sem indicação, a critério da instituição executora, admitindo-
se, ainda, recursos coletivos. 

§ 2° - Todos os recursos serão respondidos com fundamentação, 
admitida a elaboração de parecer único para uma mesma questão ou 
item, desde que tratadas todas as teses apresentadas. 

§ 3° - Os recursos relativos às provas objetivas poderão ser 
apresentados por terceiros, independentemente de interesse no 
resultado do concurso. 

Art. 66 - Os recursos apresentados a cada prova, ou a cada fase do 
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concurso, deverão estar julgados em até trinta dias a contar do 
encerramento do prazo de recebimento. 

Art. 67 - Os recursos ao gabarito ou às questões objetivas, bem 
como ao resultado da correção de provas discursivas e da aferição 
das demais provas, poderão ensejar redução da nota inicialmente 
atribuída. 

§ 1 o - Verificada a existência de duas ou mais respostas corretas, 
será anulada a questão. 

§ 2° - Serão anuladas e reaplicadas as provas objetivas em que 
houver mais de 20% (vinte por cento) de anulação de questões ou 
itens. 

Art. 68 - A alteração do gabarito e a anulação de questão em 
qualquer hipótese terá efeito extensivo a todos os candidatos, 
independentemente da apresentação de recursos. 

§ 1° - Anulada uma questão ou um item, os cálculos da nota 
desconsiderarão a média anulada, como se inexistente, passando os 
percentuais a incidirem sobre o número de itens ou questões 
remanescentes, com base no qual será reajustado o valor de cada 
questão, para efeito de cálculo da nota total. 

§ 2° - Na aplicação do disposto no "caput" serão desconsideradas as 
casas decimais a partir da terceira. 

Art. 69 - O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção 
de provas discursivas ou de habilitação estarão disponíveis aos 
candidatos, no prazo para elaboração de recursos, em órgão público 
situado no Estado de Minas Gerais em que tenha sido aplicada a 
prova. 

Parágrafo único - O endereço do órgão a que se refere o "caput" 
deste artigo será comunicado ao candidato no edital de abertura ou no 
momento da aplicação da prova. 

Art. 70 - O profissional responsável pela elaboração da questão ou 
do gabarito oficial fica impedido de examinar, ainda que 
acessoriamente, o recurso interposto e as suas razões. 

Art. 71 -Contra as decisões proferidas no exame de recursos caberá 
pedido de revisão dirigido à banca, em prazo previsto no edital , que 
não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação 
dos resultados dos recursos. 

Art. 72 - A decisão sobre o recurso, especialmente a indeferitória, 
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decisões que se limitem ou se fundamentem exclusivamente em 
autor, teoria , corrente, doutrina, prática ou em alegações vazias, 
obscuras, lacônicas ou imprecisas. 

Art. 73- É assegurado ao candidato o direito de examinar as razões 
do indeferimento de recurso por ele impetrado, bem como o 
fornecimento de certidão, em inteiro teor, da decisão e de seu 
fundamento. 

Da Nomeação 
Art. 74 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente 

à ordem de classificação. 
Art. 75 - Decididos todos os recursos aplicáveis aos resultados, será 

publicado o edital de homologação do concurso, sem direito subjetivo 
à nomeação, salvo nos casos não-enquadrados no mínimo 
obrigatório, nos termos do inciso VI do art. 8° desta lei. 

Art. 76 - Havendo, após a publicação do edital de homologação, 
desistência de qualquer candidato classificado entre as vagas de 
preenchimento obrigatório, a administração pública não se obrigará a 
nomear qualquer candidato classificado fora daquele número. 

Normas Específicas Sobre Deficientes Físicos 
Art . 77 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito 

de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

§ 1 o - O candidato portador de deficiência, em razão da necessidade 
de igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo 
reservado, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) em face 
da classificação obtida. 

§ 2° - Caso a aplicação do percentual de que trata o § 1 o deste artigo 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subseqüente. 

§ 3° - Não se aplica o disposto neste artigo nos casos de provimento 
de: 

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e 
exoneração; e 

11 -cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão 
plena do candidato. 

Art . 78 - Para os efeitos desta lei , considera-se: 
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I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 

11 - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir a 
recuperação ou a probabilidade de alteração, apesar de novos 
tratamentos; e 

111 - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social com necessidade de equipamentos, adaptação, 
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 
deficiência possa receber ou transmitir informações necessanas ao 
bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida. 

Art. 79 - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física , apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
tripégia , triparesia , hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membros, paralisia ce lebrai, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de função; 

11 - deficiência auditiva - perda parcia l ou total das possibilidades 
auditivas sonoras variando de graus e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 e 40 decibéis (db) - surdez leve; 
b) de 41 a 55 decibéis (db) - surdez moderada; 
c) de 56 a 70 decibéis (db) -surdez acentuada; 
d) de 7 1 a 90 decibéis (db) - surdez severa; 
e) acima de 91 decibéis (db) - surdez profunda; 
f) anacúsia; 
111 - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor de 2/200 no 

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° -
tabela de Snellen -,ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 

IV deficiência intelectual funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 



536 
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 
b) cuidado pessoal ; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidade acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 
Art. 80 - Os editais de concursos públicos, quanto aos cargos 

destinados aos portadores de deficiência física , deverão, no mínimo, 
conter: 

I - o número de vagas correspondentes à reserva destinada à 
pessoa portadora de deficiência; 

li - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 
111 - a previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do 

estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; 
IV - a exigência da apresentação, pelo candidato portador de 

deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença- CID-, bem 
como à provável causa da deficiência. 

Art. 81 - É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de 
pessoa portadora de deficiência em concurso público para ingresso 
em carreira da Administração Pública municipal direta e indireta ou de 
empresa pública. 

§ 1 o - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que 
necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá 
requerê-lo , no prazo determinado em edital , indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 

§ 2° - As fichas, os formulários, os requerimentos ou outros 
instrumentos semelhantes utilizados para o ato da inscrição terão 
obrigatoriamente campo específico para o candidato portador de 
deficiência requerer o tratamento diferenciado, nos termos do inciso I 
do artigo 61 . 
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§ 3° - O candidato portador de deficiência que necessitar de 

tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com 
justificativa acompanhada de parecer médico, no prazo estabelecido 
no edital do concurso. 

Art. 82 - A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas nesta lei, participará de concursos em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne: 

I - ao conteúdo das provas; 
li - à avaliação e aos cri térios de aprovação; 
111 -ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV- à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
Art. 83 - A publicação dos resultados parciais e final do concurso 

será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação destes últimos. 

Art. 84 - O órgão a que se destina o concurso terá a assistência de 
equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e 
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles 
médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo 
candidato. 

§ 1 o - A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
11 - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da 

função a desempenhar; 
11 1 - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações 

do ambiente de trabalho à execução das tarefas; 
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou 

outros meios que habitualmente utilize; e 
V a CID e outros padrões reconhecidos nacionais e 

internacionalmente. 
§ 2° - A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio 
probatório. 

Das Vedações à Administração Pública 
Art. 85 - É vedado à administração pública: 
I - Negar prestação de informações ou fornecimento de certidão; 
11 - Atender, de forma incompleta ou intempestiva, qualquer 



requerimento; 
111 -Impedir o acesso às provas ou a qualquer informação; 
IV- Discriminar os candidatos com base em: 
a) idade, salvo nos casos em que o desempenho normal das 

funções do cargo exija condição etária determinada; 
b) sexo; 
c) orientação sexual ; 
d) estado civil ; 
e) condição física; 
f) deficiência; 
g) raça; 
h) naturalidade; 
i) proveniência; 
j) moradia. 
Art. 86- É vedada a investigação da conduta social, ética ou da vida 

pregressa do candidato. 
Das Penalidades 

Art. 87 - Os órgãos responsáveis pelo concurso poderão eliminar, 
em qualquer das fases, o candidato que se enquadrar nas hipóteses 
de: 

I - pratica ou tentativa de prática de infração a norma de aplicação 
de prova; 

11 - uso ou tentativa de uso de meio fraudulento, em benefício próprio 
ou de terceiro, para realização de prova; 

111 - prática de falsidade ideológica em prova documental em 
qualquer momento do concurso; 

IV- falsa identificação pessoal; 
V - não atendimento às determinações do edital regulador do 

concurso e de outros que venham a ser publicados. 
Das Disposições Finais 

Art. 88 - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão 
ter pontuação superior aos equivalentes obtidos em instituições 
nacionais. 

Art. 89 - Na ocorrência de anulação de prova motivada por caso 
fortuito, o órgão responsável pelo concurso estará obrigado a aplicar 
nova prova no local da ocorrência do fato, obedecidas as mesmas 
normas do edital regulador do concurso e o mesmo programa. 
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Parágrafo único - Na ocorrência de anulação de prova motivada 
por motivo de força maior, o órgão responsável pelo concurso 
restringirá a participação na nova prova aos candidatos presentes na 
anterior, desde que a prova já tenha sido iniciada quando de sua 
interrupção. 

Art. 90 - Na ocorrência de anulação de prova por iniciativa do órgão 
executor do concurso, este ficará obrigado a aplicar nova prova para 
os candidatos, obedecidas as mesmas normas do edital regulador do 
concurso e o mesmo programa. 

Parágrafo único - Somente poderão fazer a nova prova os 
candidatos que estiveram presentes durante a realização da prova 
anulada. 

Art. 91 - Não haverá classificação de candidato considerado 
reprovado em qualquer etapa do concurso. 

Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 93 - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente 

a Lei no 490, de 20 de julho de 1955; a Lei n° 542, de 28 de abril de 
1956; a Lei n° 323, de 5 de janeiro de 1953; a Lei no 573, de 29 de 
setembro de 1956 . 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A importância do concurso público em muito excede os 

veios da administração pública e impacta frontalmente o sustento de 
várias famílias. É cediço que a falta de vagas na iniciativa privada, 
bem como a busca por estabilidade, tem importado na crescente 
procura por cargos ou empregos públicos. Entretanto, não há no 
Estado um conjunto substancial de normas que disciplinem o certame 
e tragam a segurança jurídica tanto para os concursados e quanto 
para a administração pública. 

O acesso ao cargo ou emprego público deve não apenas se pautar 
nos Princípios Constitucionais, mas também na melhor admissão de 
pessoal para o setor público municipal. Destarte, é imperioso o acesso 
isonômico de todos os candidatos aos concursos públicos. Devem-se 
regulamentar os procedimentos de seleção com o escopo de ampliar 
a concorrência, frustar expedientes procrastinadores e eliminar vícios, 
que invariavelmente embatem no Judiciário. 

O cidadão não pode mais se curvar a máculas procedimentais que 
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impedem o acesso igualitário aos cargos públicos, à guisa de 
exemplos: 

a) restrições a candidatos moradores de outros Estados; 
b) dificuldade operacional no ato da inscrição; 
c) exigências infundadas para a inscrição; 
d) correção de prova orientada por bibliografia diferente daquela 

indicada no edital; 
e) pontuação por tempo de serviço em determinado órgão; 
f) discriminação de candidatos em virtude de estado civil, idade e 

outros itens; 
g) anulação de concursos sem qualquer justificativa; 
h) abertura de concursos sem vagas, ou seja, com apenas "reservas 

técnicas"; e 
i) principalmente, concursos realizados, mas sem qualquer 

candidato nomeado. 
Essas são algumas das distorções que impedem a objetividade da 

seleção, a transparência do certame, a competitividade das provas e a 
probidade do processo. Zelar pelos concursos públicos é prezar a 
Constituição brasi leira e a consciência cidadã dos candidatos. 

Em suma, não trata o presente projeto apenas de uma normatização 
dos concursos no Estado, mas, sim, de defender o ingresso do 
candidato ao cargo ou emprego público, efetivamente, garantindo a 
consecução dos fins aos quais se destina. Sua elaboração é fruto de 
ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial a respeito dos principais 
problemas que ocorrem em concursos públicos, além da coleta de 
opiniões de autoridades e de concursados. 

Motivado por esse estado de fatos, submeto à apreciação desta 
egrégia Casa o presente projeto, certo da compreensão dos colegas 
Deputados sobre a importância do tema para o Estado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 103/2003 
Institui campanha educativa para uso de farol aceso em veículo 

automotor durante o dia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída campanha educativa para uso de farol aceso 
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durante o dia em veículo automotor. 

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput", considera-se 
veículo automotor: 

I - automóvel; 
li - motocicleta; 
11 1 - utilitário; 
IV- ônibus; 
V - caminhão. 
Art. 2° - O Estado promoverá a divulgação dos benefícios do uso do 

farol aceso durante o dia, distribuindo folhetos informativos aos 
motoristas, em sinal de trânsito, posto de licenciamento de veículo e 
de fiscalização. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta do disposto nos arts. 78 e 79 da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reun iões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: Pesquisas recentes têm demonstrado que o uso de 

faróis acesos durante o dia aumenta a visibilidade dos pedestres e de 
outros veículos, reduzindo significativamente o número de acidentes. 

Não se trata aqui de obrigar os motoristas a adotar medida 
preconizada. Estamos cientes de que compete privativamente à União 
legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da Constitui ção 
Federal) . Cabe ressaltar que, apesar da prerrogativa instituída no art. 
22, a Carta Magna, em seu art. 23, atribui competência concorrente à 
União, aos Estados e municípios para estabelecer e implantar política 
de educação para a segurança do trânsito (art. 23, XII, da Constituição 
Federal). É no rol dessas medidas que se insere a presente iniciativa. 

Solicitamos a atenção dos nobre parlamentares para a leitura da 
pesquisa enviada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica do 
Hospital Fel ício Rocho. Fica clara a significativa redução do número 
de acidentes devido à percepção maior dos veículos cujos faróis estão 
acesos durante o dia. A medida já vem sendo testada e utilizada em 
outros países com sucesso. 

Pela relevâncta da matéria e sua importância, no sentido de 
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promover mudanças definitivas no Código Nacional de Trânsito, 
solicito o apoio desta Casa. 

- 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 No 104/2003 
Dispõe sobre a afixação de tabela de preços de serviços nas 

agências bancárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica obrigatória a afixação nas áreas interna e externa das 

agências bancárias do Estado, em local visível e de fácil leitura, de 
tabela de preços dos serviços oferecidos. 

§ 1 o - A tabela a ser afixada na área externa: 
I - medirá 30cm (trinta centímetros) de largura por 40cm (quarenta 

centímetros) de comprimento; 
11 - conterá unicamente a descrição e o preço dos seguintes 

serviços: 
a) fornecimento de extrato por terminal eletrônico; 
b) fornecimento de talonário de cheques de vinte folhas; 
c) fornecimento de extrato por terminal eletrônico; 
d) concessão de cheque especial; 
e) fornecimento de cartão magnético para débito, saque e consulta; 
f) emissão de cheque avulso; 
g) devolução de cheque por falta de fundos; 
h) fornecimento de cartão múltiplo internacional anuidade. 
§ 2° -A tabela a ser afixada na área interna: 
I - medirá SOem (cinqüenta centímetros) de largura por 60cm 

(sessenta centímetros) de comprimento; 
11 - conterá os serviços e os preços referidos no inciso 11 do 

parágrafo anterior, de forma destacada em negrito, e os preços de 
serviços que o banco desejar divulgar. 

Art. 2° - A não-afixação da tabela implicará, sucessivamente, a 
aplicação das seguintes penalidades: 

I - notificação para corrigir a irregularidade no prazo de cinco dias 
úteis, sob pena de aplicação de multa no valor equivalente a 1.000 
UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 

11 -multa cobrada em dobro e em triplo no caso, respectivamente, da 
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primeira e da segunda reincidência: 

111 - suspensão do alvará de funcionamento em caso de terceira 
reincidência. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo oferecer ao 

usuário dos serviços bancários informações básicas sobre as tarifas 
cobradas. Como se sabe, tais tarifas variam em percentuais 
significativos, de modo que o consumidor não tem condições de optar 
por determinado Banco que ofereça maiores vantagens pecuniárias. 
Por desconhecer o valor delas, passa às vezes por situações 
constrangedoras, pois, ao receber seu extrato bancário, se depara 
com cobranças inesperadas a título de serviços prestados e, na hora 
de efetuar o pagamento, nem sempre tem disponibilidade financeira 
para fazê-lo. O Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal no 
8.078, de 11 /9/90- é claro ao definir no art. 6°, inciso 111 , como um dos 
direitos básicos "a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
caraterísticas, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem". 

Os Bancos vêm, ardilosamente, divulgando cartazes contendo os 
preços de mais de cem itens. Essa é uma tentativa clara de confundir 
o consumidor, que, dificilmente encontra nas tabelas o preço dos 
serviços mais utilizados. 

Com a iniciativa preconizada no art. 1°, § 1°, incisos I e 11 , da 
presente preposição, ficam os Bancos, com agências sediadas no 
Estado, obrigados a divulgar de maneira destacada os dez principais 
serviços normalmente utilizados pelo clientes, também do lado externo 
das agências. A exemplo do que já ocorre com os postos de gasolina 
e os restaurantes, o consumidor poderá comparar os valores das 
tarifas cobradas pelos diferentes estabelecimentos bancários. 

A simples divulgação desses valores de maneira clara já provocará 
aumento na concorrência entre os Bancos, forçando-os a reduzir os 
valores atualmente cobrados. 

Por considerar que este projeto constitui uma contribuição para o 



aperfeiçoamento das relações de consumo, espero contar com o 
valioso apoio de meus nobres pares para que ele seja aprovado. 

- 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 No 105/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimento comercial 

manter exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para 
consulta. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatório a estabelecimento comercial situado no Estado 

de Minas Gerais manter exemplar do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990) disponível 
para consulta do consumidor. 

§ 1 o - Para os efeitos desta lei , considera-se estabelecimento 
comercial aquele que envolva relações de consumo, compreendendo: 

I- loja; 
li - supermercado; 
111 - padaria e mercearia; 
IV - consultório médico e odontológico; 
V - hospital e clínica; 
VI - banco e instituição financeira; 
VIl - escola e instituição de ensino; 
VIII- academia de ginástica; 
IV - farmácia e drogaria. 
§ 2° - O exemplar a que se refere o "caput" ficará à disposição dos 

clientes do estabelecimento para consulta , podendo ser solicitado ao 
funcionário encarregado do atendimento. 

Art. 2° - É obrigatória, nos estabelecimentos a que se refere o § 1 o 
do art. 1 o, a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil 
leitura, com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui 
exemplar do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990) disponível para consulta.". 

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

I - notificação de advertência para sanar a irregularidade no prazo de 
quinze dias, na primeira infração; 
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11 - multa de quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais- UFEMGs- se, decorrido o prazo previsto no inciso I, persistir 
a irregularidade; 

111 - multa prevista no inciso 11 cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes. 

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput", considera-
se reincidência o cometimento da mesma infração a cada período de 
trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso 11. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada no prazo de trinta dias. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: A informação tem-se revelado poderosa arma na luta 

contra os comerciantes ou profissionais inescrupulosos que tentam 
enganar o consumidor. 

A disponibilização, para consulta, de um exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor dentro do estabelecimento comercial ou de 
prestação de serviços significará maior facilidade para dirimir dúvidas 
sobre relações de consumo, aumentando a possibilidade de o 
consumidor conhecer melhor seus direitos, antes da necessidade de 
acionar os PROCONs. 

A matéria é da maior importância para que nossos cidadãos, 
fornecedores e consumidores convivam em harmonia, evitando-se 
golpes, reclamações posteriores e todo e qualquer entrave que 
prejudique as relações de consumo. 

Pela importância da matéria na proteção e defesa do consumidor e 
como disciplinadora das relações de consumo, solicito o apoio dos 
nobres pares à aprovação do presente projeto de lei. 

- 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 No 106/2003 
Proíbe utilização de valor inferior ao centavo de real para 

composição de preço ou cobrança e para base de cálculo em 
transação comercial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - É proibida a utilização de valor inferior ao do centavo de 

real para composição de preço ou cobrança, bem como para base de 
cálculo em transação comercial no Estado. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, 
entende-se por valor inferior ao do centavo de real aquele que 
ultrapassar o segundo dígito após a vírgula, na descrição de preço ou 
cobrança. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penalidades: 

I - notificação para sanar a irregularidade no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas; 

11 - multa no valor de 1.000 (hum mil) Unidades Fiscais do Estado de 
Minas Gerais - UFEMG -, se, decorrido o prazo previsto no inciso I, 
persistir a irregularidade; 

111 - multa equivalente ao dobro do valor previsto no inciso I, na 
primeira reincidência; 

IV - interdição do estabelecimento por 30 (trinta) dias no caso de 
segunda reincidência. 

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput", considera-
se reincidência o cometimento da mesma infração após 48 (quarenta 
e oito) horas da aplicação da multa prevista no inciso 11 . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: O uso de valores inferiores ao centavo de real tem sido 

freqüente na composição de preços de combustíveis e outros 
produtos no Estado. Trata-se de uma maneira perversa de ludibriar o 
consumidor. Os valores em reais e centavos de real são divulgados 
em tamanho grande e visível. As frações de centavos, que não 
existem na moeda brasileira, são colocadas, geralmente, em 
caracteres menores, com a finalidade de passarem despercebidos aos 
olhos do consumidor. Tal prática é freqüente nos postos de gasolina e 
já vem sendo adotada também por outros estabelecimentos. 

Pela relevância do tema na proteção e defesa do consumidor, 
solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 107/2003 
Susta os efeitos da Lei Delegada n° 111 , publicada no "Diário do 

Executivo" em 1 o de fevereiro de 2003, que altera a Lei Delegada no 
58, nos termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos da Lei Delegada n° 111 , 

publicada no "Diário do Executivo" em 1 o de fevereiro de 2003, que 
altera a Lei Delegada n° 58 e dá outras providências. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado, estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos do disposto nos arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei Delegada 
no 111, que altera a Lei Delegada n° 58, publicada no "Diário do 
Executivo" em 30/1/2003. Vejamos o dispositivo constituciona l 
mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 

Por meio da Resolução n° 5.210, de 12/12/2002, o Poder Legislativo 
do Estado delegou ao Governador do Estado atribuição para elaborar 
leis destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. 

Tanto a Lei Delegada n° 11 O, quanto a Lei Delegada no 111 foram 
publicadas no dia 1°/2/2003, o que pode ser considerado uma 
extrapolação da competência atribuída pela Assembléia ao 
Governador. 

O art. 2° da Resolução no 5.210, de 2002 reza que o prazo da 
delegação se estende até a data de 31 /1/2003. 

Segundo leciona José Afonso da Silva: "A elaboração de leis 
delegadas não comporta atos de iniciativa, nem votação, nem sanção, 
nem veto. nem promulgação. Trata-se de mera edição que se realiza 
pela publicação autenticada" (gritos nossos, "Curso de Direito 
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Constitucional Positivo", págs. 500 e 501 , 11 a edição/Malheiros 
Editores). 

Como se pode perceber pelo trecho transcrito acima, a edição da lei 
delegada só se concretiza mediante a publicação, só passa a compor 
o ordenamento vigente quando se torna pública. A assinatura da lei 
em dia anterior, ainda dentro do prazo previsto, não convalida o ato, 
que já nasce inválido, em virtude de ter sido publicado efetivamente 
no órgão oficial dos Poderes do Estado em data posterior à autorizada 
pelo Poder Legislativo. Não é cabível , como conclui o mestre, se falar 
em processo legislativo a respeito de leis delegadas, mas de simples 
procedimento elaborativo, o que não enseja dúvidas acerca de que o 
ato só se torna válido com a publicação, que, portanto, não poderá ser 
posterior ao prazo previsto pela legislação autorizativa. 

Podemos nos remeter a outras teses doutrinárias que dizem respeito 
à validade das normas jurídicas: 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior "na visão dogmática jurídica, 
uma norma, para ser válida, deve primeiramente estar integrada no 
ordenamento jurídico, onde cumprir-se-ão seus processos de 
formação e produção, em conformidade com as diretrizes e requisitos 
do próprio ordenamento, para que se inicie o tempo de sua validade, a 
norma deve ser publicada". (Gritos nossos; "Introdução ao Estudo do 
Direito" 23 edição.) O aspecto temporal é imprescindível para se 
auferir validade à qualquer norma jurídica. A norma oriunda de 
delegação legislativa não se pode furtar ao preenchimento de todos os 
requisitos estabelecidos na resolução da qual se origina a autorização 
legislativa para a edição das leis delegadas. O prazo para a realização 
dos atos normativos dessa natureza é de observação compulsória, 
não sendo possível sua dilatação de maneira alguma, tendo em vista 
que é a publicação que lhe confere validade e existência no 
ordenamento jurídico; porquanto, como já explicitado acima, leis 
delegadas não comportam promulgação. A data apta a validar sua 
existência não é aquela em que foi assinada pela autoridade 
competente, mas aquela em que se tornou de conhecimento público. 

Coadunando com esse princípio, ensina André Franco Montoro: 
"Toda norma jurídica tem, assim , um âmbito temporal , espacial , 
material e pessoal , dentro dos quais ela tem vigência ou validade" 
(Gritos nossos; "Introdução à Ciência do Direito" 11; 5a edição). 
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Maria Helena Diniz também leciona: "Será válida a norma se seu 

elaborador agiu dentro dos fins (conteúdo) estabelecidos pelo 
ordenamento" (Gritos nossos; "Norma Constitucional e seus efeitos"; 
48 edição/ Editora Saraiva). 

Completando o raciocínio, trazemos a lição de Artur Machado 
Pauperio: "A delegação deve ser sempre, aliás, condicionada a 
determinados pressupostos e a determinado tempo. O Legislativo 
pode, por exemplo, incumbir o Executivo de elaborar lei sobre 
determinado assunto, mas sempre dentro de certas limitações, à guisa 
de diretrizes gerais". (Gritos nossos; "Introdução ao Estudo do Direito"; 
3a edição/ Editora Forense.) 

Tendo em vista essas alegações, contamos com o apoio dos nobres 
pares na aprovação desse projeto de resolução, para que possamos, 
assim , cumprir uma das tarefas precípuas do Poder Legislativo: a 
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 108/2003 
Susta os efeitos dos arts. 1 o a 4° da Lei Delegada no 101 , de 30 de 

janeiro de 2003, que dispõe sobre a Polícia Civil, a Procuradoria-Geral 
do Estado e a Ouvidoria da Polícia e dá outras providências, nos 
termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos dos arts. 1 o a 4° da Lei Delegada 

n° 101 , de 30 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a Polícia Civil, a 
Procuradoria-Geral do Estado e a Ouvidoria da Polícia e dá outras 
providências. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado, estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos do disposto nos arts. 1° a 4° da Lei Delegada n° 101 , 
de 30/1/2003, que dispõe sobre a Polícia Civil , a Procuradoria-Geral 
do Estado e a Ouvidoria de Polícia e dá outras providências. Vejamos 
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o dispositivo constitucional mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 
Por meio da Resolução no 5.210, de 12/12/2002, o Poder Legislativo 

do Estado delegou ao Governador do Estado atribuição para elaborar 
leis destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. 

Porém verificamos que a Lei Delegada n° 101, ao dispor sobre a 
criação dos cargos de Chefe da Polícia Civil e de Chefe Adjunto da 
Polícia Civil e determinar as competências para os ocupantes desses 
cargos segundo os ditames da Lei n° 5.406, de 1969, e legislação 
pertinente, incorreu na criação de regra nitidamente contraditória em 
relação aos ditames da Constituição do Estado. 

No art. 72 da Carta mineira estão inseridas as regras para 
elaboração de leis delegadas pelo Governador do Estado, por 
solicitação à Assembléia Legislativa. O § 1 o do dispositivo proíbe 
expressamente a delegação de atos de competência privativa da 
Assembléia Legislativa, bem como de matéria reservada a lei 
complementar, entre outras restrições. 

Quando nos remetemos ao d1sposto no § 2° do art. 65 do referido 
diploma legal, verificamos que as leis orgânicas da Polícia Civil e da 
Polícia Militar são matéria de lei complementar. O procedimento 
correto, portanto, para que se faça qualquer alteração na organização 
dessas corporações é o envio de projeto de lei complementar à Casa 
Legislativa do Estado. 

Os referidos dispositivos da Lei Delegada n° 101 , devem ter seus 
efeitos suspensos por tratarem de matéria afeta a regulamentação por 
meio da legislação complementar, nos termos das regras 
constitucionais mencionadas. 

O próprio art. 3° da Lei Delegada n° 101, um dos dispositivos cuja 
eficácia deve ser suspensa, remete a regra à observação dos ditames 
da Lei no 5.406, de 16/12/69, que contém a lei orgânica da Polícia 
Civil. Tal diploma legal foi recepcionado no ordenamento jurídico como 
lei complementar pela Constituição Estadual de 1989, e somente por 
meio da propositura de novos projetos de lei complementar, que 
venham a ser convertidos em leis, é que se podem efetivamente 
definir novas regras destinadas a modificar a lei orgânica da Polícia 
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Civil. 

Ao editar uma lei delegada, com ditames lega1s de natureza 
inconstitucional, o Governador do Estado exorbitou os limites da 
delegação legislativa. 

Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste 
projeto de resolução e para que possamos, assim, cumpnr uma das 
tarefas precípuas do Poder Legislativo: a fiscalização e o controle dos 
atos do Poder Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 109/2003 
Susta os efeitos do "caput" do art. 2° e do mciso 11 da alínea "c" do 

art. 3° da Lei Delegada n° 51, de 22 de janeiro de 2003, que dispõe 
sobre o Gabinete Militar do Governador e dá outras providências, nos 
termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos do caput do art. 2° e do inciso li 

da alínea "c" do art. 3° da Lei Delegada n° 51, publicada no Diário do 
Executivo em 22 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Gabinete 
Militar do Governador e dá outras providências. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos do disposto no caput do art. 2° e do inciso 11 da alínea 
"c" do art. 3° da Lei Delegada n° 51, de 22 de janeiro de 2003, que 
dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador e dá outras 
providências. Vejamos o dispositivo consti tucional mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXX- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 
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Por meio da Resolução n° 5.210, de 12 de dezembro de 2002, o 

Poder Legislativo do Estado delegou ao Governador do Estado 
atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura 
administrativa do Poder Executivo. 

Porém, verificamos que a Lei Delegada n° 51, ao dispor sobre a 
finalidade do Gabinete Militar em seu art. 2°, incorreu em regra 
nitidamente contraditória com os ditames do inciso 11 do art. 142 da 
Carta Política Mineira, que confere ao Corpo de Bombeiros a 
competência para coordenar e executar ações de defesa civil. Tal 
atribuição não poderia ter sido concedida por meio da lei delegada em 
apreço. 

Ademais, com base também no disposto no § 5° do art. 144 da 
Constituição da República, que também define claramente caber ao 
Corpo de Bombeiros a incumbência de executar atividades de defesa 
civil , podemos entender que os dispositivos questionados e cujos 
efeitos pretendemos suspender, ferem regras de normas 
hierarquicamente superiores. 

As atividades de defesa civil não podem ser atribuídas ao Gabinete 
Militar por meio da referida lei delegada, quando existem 
determinações de normas superiores, inseridas tanto na Carta Magna 
quanto na Constituição do Estado, que são de observância 
compulsória na realização de atos normativos por parte das 
autoridades competentes. 

Ao editar uma lei delegada, com ditames legais de natureza 
inconstitucional, o Governador do Estado exorbitou os limites da 
delegação legislativa. 

Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação desse 
projeto de resolução e para que possamos, assim , cumprir uma das 
tarefas precípuas do Poder Legislativo: a fiscalização e controle dos 
atos do Poder Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 110/2003 
Susta os efeitos da Lei Delegada no 11 O, de 1 o de fevereiro de 2003, 

que altera a denominação de unidades jurídicas das autarquias e das 
fundações instituídas e mantidas pelo Estado e dos cargos ocupados 



por seus titulares, nos termos do inciso XXX do art. 62 da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos da Lei Delegada no 11 O, de 1 o de 

fevereiro de 2003, que altera a denominação de unidades jurídicas 
das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado e 
dos cargos ocupados por seus titulares. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos do disposto nos artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei 
Delegada n° 11 O, de 1°/2/2003, que altera a denominação de 
unidades jurídicas das autarquias e das fundações instituídas e 
mantidas pelo Estado e dos cargos ocupados por seus titulares. 
Vejamos o dispositivo constitucional mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 

Por meio da Resolução n° 5.210, de 12/12/2002, o Poder Legislativo 
do Estado delegou ao Governador do Estado atribuição para elaborar 
leis destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. 

Tanto a Lei Delegada no 11 O, quanto a Lei Delegada no 111 foram 
publicadas no dia 1°/2/2003, o que pode ser considerado uma 
extrapolação da competência atribuída pela Assembléia ao 
Governador. 

O art. 2° da Resolução 5.210/2002 reza que o prazo da delegação 
estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003. 

Segundo leciona José Afonso da Silva: "A elaboração de le1s 
delegadas não comporta atos de iniciativa, nem votação, nem sanção, 
nem veto, nem promulgação. Trata-se de mera edição que se realiza 
pela publicação autenticada" (gritos nossos/Curso de Direito 
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Constitucional Positivo; págs. 500 e 501 /11 aedição/Malheiros 
Editores). 

Como se pode perceber pelo trecho transcrito acima, a edição da lei 
delegada só se concretiza mediante a publicação, só passa a compor 
o ordenamento vigente quando se torna pública. A assinatura da lei 
em dia anterior, ainda dentro do prazo previsto, não convalida o ato, 
que já nasce inválido, em virtude de ter sido publicado efetivamente 
no órgão oficial dos Poderes de Estado em data posterior à autorizada 
pelo Poder Legislativo. Não é cabível, como conclui o mestre, falar-se 
em processo legislativo a respeito de leis delegadas, mas de simples 
procedimento elaborativo, o que não enseja dúvidas acerca de que o 
ato só se torna válido com a publicação, que, portanto, não poderá ser 
posterior ao prazo previsto pela legislação autorizativa. 

Podemos nos remeter a outras teses doutrinárias que dizem respeito 
à validade das normas jurídicas: 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior "na visão dogmática jurídica, 
uma norma, para ser válida, deve primeiramente estar integrada no 
ordenamento jurídico, onde cumpri-se-ão seus processos de formação 
e produção, em conformidade com as diretrizes e requisitos do próprio 
ordenamento, para que se inicie o tempo de sua validade, a norma 
deve ser publicada." (gritos nossos/Introdução ao Estudo do Direito/ 2a 
edição). O aspecto temporal é imprescindível para se conferir validade 
à qualquer norma jurídica. A norma oriunda de delegação legislativa 
não se pode furtar ao preenchimento de todos os requisitos 
estabelecidos na resolução da qual se origina a autorização legislativa 
para a edição das leis delegadas. O prazo para a realização dos atos 
normativos dessa natureza é de observação compulsória, não sendo 
possível sua dilatação de maneira alguma, tendo em vista que é a 
publicação que lhe confere validade e existência no ordenamento 
jurídico, porquanto, como já explicitado acima, leis delegadas não 
comportam promulgação. A data apta a validar sua existência não é a 
que foi assinada pela autoridade competente, mas aquela em que se 
tornou de conhecimento público. 

Coadunando com esse princípio, ensina André Franco Montoro: 
"Toda norma jurídica tem, assim, um âmbito temporal, espacial, 
material e pessoal, dentro dos quais ela tem vigência ou validade" 
(gritos nossos/ Introdução à Ciência do Direito 11/ 5a edição) 
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Maria Helena Diniz também leciona: "Será válida a norma se seu 

elaborador agiu dentro dos fins (conteúdo) estabelecidos pelo 
ordenamento" (gritos nossos/ Norma Constitucional e seus efeitos/ 4a 
edição/ Editora Saraiva) . 

Completando o raciocínio , trazemos a lição de Artur Machado 
Pauperio: "A delegação deve ser sempre, aliás, condicionada a 
determinados pressupostos e a determinado tempo. O Legislativo 
pode, por exemplo, incumbir o Executivo de elaborar lei sobre 
determinado assunto, mas sempre dentro de certas limitações, à guisa 
de diretrizes gerais".(grifos nossos/ Introdução ao Estudo do Direito/3a 
edição/ Editora Forense). 

Tendo em vista essas alegações, contamos com o apoio dos nobres 
pares na aprovação desse projeto de resolução, para que possamos, 
assim, cumprir uma das tarefas precípuas do Poder Legislativo: a 
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer. nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 111/2003 
Susta os efeitos da Lei Delegada no 103, publicada no "Diário do 

Executivo" em 30 de janeiro de 2003, que estabelece normas relativas 
ao exercício, pelo Procurador- Geral do Estado, de orientação 
normativa e supervisão técnica sobre órgãos, assessorias e unidades 
jurídicas das autarquias estaduais e fundações instituídas e mantidas 
pelo Estado e dá outras providências, nos termos do inciso XXX do 
art. 62 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos da Lei Delegada no 1 03, 

publicada no "Diário do Executivo", em 30 de janeiro de 2003, que 
estabelece normas relativas ao exercício, pelo Procurador- Geral do 
Estado, de orientação normativa e supervisão técnica sobre órgãos, 
assessorias e unidades jurídicas das autarquias estaduais e 
fundações instituídas e mantidas pelo Estado e dá outras 
providências. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
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Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado, estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos da Lei Delegada n° 1 03, publicada no "Diário do 
Executivo", em 30/1/2003, que dispõe sobre a Polícia Civil , a 
Procuradoria-Geral do Estado e a Ouvidoria de Polícia e dá outras 
providências. Vejamos o dispositivo constitucional mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 

Por meio da Resolução no 5.21 O, de 12/ 12/2002, o Poder Legislativo 
do Estado delegou ao Governador do Estado atribuição para elaborar 
leis destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo; 
verificamos, porém, que a Lei Delegada n° 103, ao estabelecer 
normas relativas ao exercício de novas atribuições por parte do 
Procurador-Geral do Estado, incorreu na criação de regra nitidamente 
contraditória com os ditames da Constituição do Estado. 

No art. 72 da Carta mineira estão inseridas as regras para 
elaboração de leis delegadas pelo Governador do Estado por 
solicitação à Assembléia Legislativa. O § 1° do dispositivo proíbe 
expressamente a delegação de atos de competência privativa da 
Assembléia Legislativa, bem como de matéria reservada a lei 
complementar, entre outras restrições. 

Quando nos remetemos ao disposto no § 2° do art. 65 do referido 
diploma legal, verificamos que a lei orgânica da Advocacia do Estado 
é matéria de lei complementar. O procedimento pertinente, portanto, 
para se proceder ao estabelecimento de novas competências para o 
Procurador-Geral do Estado é o envio de projeto de lei complementar 
à Casa Legislativa do Estado e deverá obedecer aos procedimentos 
constantes no processo legislativo. 

A Lei Delegada no 101 deve, portanto, ter sua eficácia suspensa, por 
se tratar de matéria afeta à regulamentação por meio da legislação 
complementar, nos termos das regras constitucionais mencionadas. 

O art. 7° da Lei Complementar no 30, de 1993, relaciona as 
competências do Procurador-Geral do Estado, como, por exemplo: 
dirigir, coordenar e orientar as atividades da Procuradoria-Geral do 
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Estado; determinar a propositura de ação necessária à defesa e ao 
resguardo do interesse do Estado; requisitar de órgão da 
administração pública documento, exame, diligência e esclarecimento 
necessários à atuação da Procuradoria-Geral do Estado; aprovar 
parecer emitido por Procurador do Estado; entre outras. A iniciativa da 
edição de lei delegada por parte do Governador, com a intenção de 
definir atribuições ao Procurador-Geral do Estado, não encontra, 
então, respaldo no ordenamento jurídico, tendo em vista a 
observância compulsória da Carta Mineira. 

Ao editar uma lei delegada, com ditames legais de natureza 
inconstitucional, o Governador do Estado exorbitou dos limites da 
delegação legislativa. 

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto 
de resolução, para que possamos, assim, cumprir uma das tarefas 
precípuas do Poder Legislativo: a fiscalização e o controle dos atos do 
Poder Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 11212003 
Susta os efeitos do art. 17 da Lei Delegada no 49, de 2 de janeiro de 

2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública 
do Poder Executivo e dá outras providências, nos termos do inciso 
XXX do art. 62 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos do art. 17 da Lei Delegada no 49, 

de 2 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 
administração pública do Poder Executivo e dá outras providências, 
nos termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição do 

Estado, estamos apresentando projeto de resolução com o objetivo de 
sustar os efeitos do disposto no art. 17 da Lei Delegada no 49, de 2 de 
janeiro de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 



administração pública do Poder Executivo e dá 
providências. Vejamos o dispositivo mencionado: 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
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outras 

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 

Por meio da Resolução n° 5.21 O, de 12/12/2002, o Poder Legislativo 
delegou ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis 
destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. 

Porém, verificamos que o art. 17 da Lei Delegada no 49, ao 
estabelecer a criação de cargo de Chefe da Polícia Civil a ser provido 
pelo Governador do Estado, estipulou regra nitidamente contraditória 
com os ditames da Constituição do Estado. 

Quando nos remetemos ao disposto no § 2° do art. 65 do referido 
diploma legal , verificamos que a leis orgânicas da Polícia Civil e da 
Polícia Militar são matéria de lei complementar. O procedimento 
pertinente, portanto, para se proceder a qualquer alteração na 
organização dessas corporações, é o envio de projeto de lei 
complementar à Casa Legislativa do Estado, que deverá obedecer 
todos os procedimentos constantes do processo legislativo. 

O citado dispositivo da Lei Delegada no 49, cujos efeitos devem ser 
suspensos por tratar de matéria afeta a regulamentação por meio da 
legislação complementar, nos termos das regras constitucionais 
mencionadas. 

A Lei n° 5.406, de 16/12/1969, que contém a lei orgânica da Polícia 
Civil, foi recepcionada no ordenamento jurídico como lei 
complementar pela Constituição Estadual de 1989, e somente a 
propositura de novos projetos de lei complementar, que venham a ser 
convertidos em leis, é que podem efetivamente definir a inserção de 
novas regras destinadas a modificar a lei orgânica da Polícia Civil. 

Ao editar uma lei delegada com ditames legais de natureza 
inconstitucional, o Governador do Estado exorbitou os limites da 
delegação legislativa. 

Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação desse 
projeto de resolução para que possamos, assim, cumprir uma das 
tarefas precípuas do Poder Legislativo: a fiscalização e controle dos 
atos do Poder Executivo. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 30/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Band Minas pela realização 
da Campanha SOS Band Minas. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 31 /2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São João da Mata pelo transcurso do 40° aniversário desse município. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.). 

N° 32/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja 
mantida a agência de atendimento dessa empresa no Município de 
Ouro Fino. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 33/2003, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adalclever Lopes, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a 
que se liberem recursos financeiros para as empresas atingidas pela 
chuva sediadas no Município de Caratinga. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 34/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo aos Ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário com 
vistas a que tomem as providências que menciona em relação ao 
Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Médio São 
Francisco. (-À Comissão de Política Agropecuária .) 

N° 35/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam 
solicitados ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
documentos referentes a campanhas permanentes de trânsito, 
previsão orçamentária e despesas realizadas em 2002. 

N° 36/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Fazenda informações relativas ao 
montante arrecadado com multas de trânsito e repassado em 2002 ao 
Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito- FUNSET. 

N° 37/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Fazenda a relação das transações e 
acordos judiciais feitos pelo Estado a partir de 1°/1/97, contendo as 
informações que menciona. 
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N° 38/2003, do Deputado Leonardo Ouintão, pleiteando sejam 

solicitadas ao Secretário do Planejamento informações relativas aos 
projetos e despesas concernentes ao programa de modernização 
administrativa, com recursos do BID. 

N° 39/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário do Turismo informações relativas aos 
projetos e despesas concernentes ao PRODETUR, a serem 
realizados com recursos do BID. 

N° 40/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam 
solicitadas informações ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, a respeito do detalhamento de despesas e dos projetos 
concernentes à pavimentação de estradas, com recursos do BID. 

N° 41 /2003, do Deputado Roberto Carvalho, pleiteando seja 
solicitado ao Governador do Estado o diagnóstico da estrutura 
organizacional, patrimonial, financeira e de pessoal do Poder 
Executivo. 

N° 42/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, pleiteando sejam 
solicitados ao Governador do Estado os contratos e aditivos de 
prestação de serviços e de fornecimento de medicamentos celebrados 
pela Secretaria da Saúde nos últimos seis meses do ano de 2002. 

REQUERIMENTOS 
Dos Deputados André Quintão e Rogério Correia, solicitando seja 

realizado ciclo de debates sobre economia popular solidária. 
Da Deputada Marília Campos, solicitando sejam apresentadas a 

relação e a composição de vencimentos dos Deputados desta 
legislatura que assumiram cargos no Poder Executivo e que optaram 
pela remuneração do mandato parlamentar. 

Da Deputada Marília Campos, solicitando seja realizado ciclo de 
debates sobre a violência contra a mulher. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja criada nesta 
Casa frente parlamentar de apoio ao Projeto Fome Zero. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Weliton Prado, Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau (34), Dinis Pinheiro 
(18), Sargento Rodrigues (13), Doutor Viana, Pastor George e Maria 
José Haueisen. 

Proposições Não Recebidas 
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- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 8, 

deixa de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamento de 
videofilmagem em caixa eletrônico. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica obrigatória a manutenção de equipamento de 

videofilmagem, ininterruptamente, em cabine de caixa eletrônico, 
durante seu funcionamento. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por cabine de 
caixa eletrônico o equipamento de uso público destinado a transação 
financeira sem presença física de funcionário de estabelecimento 
bancário, incluindo-se equipamento desta natureza situado no interior 
da agência. 

Art. 2° - O equipamento referido no art. 1 o será posicionado de forma 
a registrar o movimento de entrada e saída de pessoas, ficando 
resguardada a área do teclado, onde a senha é digitada. 

Art. 3° - O estabelecimento bancário responsável pela cabine de 
caixa eletrônico fica obrigado a disponibilizar a fita de vídeo ou sua 
cópia à polícia ou à justiça, mediante requisição. 

Art. 4° - As especificações relativas ao tipo de equipamento a ser 
instalado e às normas de instalação serão definidas no regulamento 
desta lei. 

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento bancário às seguintes penalidades: 

I - advertência para que seja sanada a irregularidade, no prazo de 
dez dias; 

11 - multa no valor de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de 
Minas Gerais- UFEMGs -, por dia de funcionamento irregular; 

111 - retirada da cabine de caixa eletrônico, caso a irregularidade não 
seja sanada no prazo de trinta dias contados da emissão da multa 
prevista no inciso 11. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da data de 
sua publicação. 

§ 1 o - O Poder Executivo emitirá comunicado aos Bancos 
informando sobre as normas de instalação do equipamento 
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mencionado no art. 1°. 

§ 2° - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de noventa dias 
contados da regulamentação para se adequar às exigências desta lei. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: Com a automatização das transações bancárias, novos 

tipos de delito vêm sendo praticados na Capital contra os usuários dos 
caixas eletrônicos. Entre os mais graves, citamos o seqüestro 
relâmpago, em que o usuário do cartão bancário é abordado pelos 
marginais e obrigado a sacar com seu cartão eletrônico. 

Esta proposição visa facilitar a identificação dos meliantes através 
de filmagem ininterrupta nas cabines de caixa eletrônico. 

Pela relevância do tema para a segurança da população, solicito o 
apoio dos nobres parlamentares. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Obriga empresas de cobrança a apresentar informações ao 

consumidor. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as empresas de cobrança obrigadas a apresentar, de 

forma clara, em correspondência dirigida ao consumidor: 
I - valor original do débito; 
li- nome completo do credor; 
111 -indicação do credor como pessoa física ou jurídica; 
IV - endereço e CGC do credor que seja pessoa jurídica; 
V - valores de multa, juros, honorários e despesas de cobrança, 

discriminados isoladamente. 
Parágrafo único - A cobrança realizada mediante correspondência 

não poderá ser feita de forma coercitiva ao consumidor ou utilizando 
termos evasivos. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a empresa 
infratora às seguintes penalidades, sem prejuízo das que constam na 
Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor: 

I - advertência; 
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11 -multa de 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais- UFEMGs -,na primeira reincidência; 
111- duplicação do valor da multa, em caso de nova reincidência. 
Art. 3° - O Poder Executivo, por meio dos órgãos próprios de defesa 

do consumidor, fiscalizará o cumprimento desta lei. 
Art. 4° - As empresas de cobrança terão o prazo de trinta dias para 

modificar seus formulários de cobrança, de forma a atender o disposto 
nesta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias, contado a partir da data de sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de fevereiro de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: Entre as práticas mais freqüentemente utilizadas pelas 

empresas de cobrança estão a coerção e o intimidamento dos 
consumidores inadimplentes. 

Além das ameaças, os valores cobrados não discriminam as 
quantias atribuídas a multas, juros, honorários e despesas de 
cobrança. 

Este projeto visa adequar o processo de cobrança ao disposto no 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 
11 /9/90. 

O art. 6° do referido diploma legal reza: 
"Art. 6° - São direitos básicos do consumidor: 

111 - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentam; 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços.". 

A coerção e o intimidamento geralmente são exercidos pelas 
aludidas empresas contra consumidores mais humildes. Estes, devido 
a desinformação e desconhecimento de seus direitos, acabam se 
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sujeitando às abusivas cobranças. 

Pela relevância da matéria no que diz respeito à proteção e à defesa 
das donas de casa e dos consumidores, solicito a valiosa colaboração 
do Plenário para a aprovação deste projeto. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI N° 
Dispõe sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estado por 

meio da Internet. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Torna-se gratuito o acesso, por meio da Internet, às 

informações prestadas por órgãos e entidades das administrações 
direta e indireta do Estado, do Ministério Público Estadual e do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei 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. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: Há alguns dias tomamos conhecimento, pela imprensa, 

da cobrança pelo acesso a informações disponibilizadas pela 
Imprensa Oficial , por meio da Internet. Logo em seguida, essa 
autarquia justificou a cobrança dizendo que, com a disponibilização 
das informações via Internet, caiu vertiginosamente a venda do jornal 
"Minas Gerais". Isso teria gerado um prejuízo à entidade, que não viu 
outro meio senão a cobrança pelo acesso a sua "home page", para 
atender a investimentos efetuados em seu parque gráf1co. 

Pesquisando na própria Internet, nos "sites" da Imprensa Oficial de 
outros Estados e mesmo da União, não encontramos nenhum outro 
caso de cobrança pelo acesso. 

Da mesma forma, não há nenhum órgão do Judiciário Estadual, 
Federal ou de outro país que cobre para oferecer acesso a suas 
jurisprudências e consultas processuais. No entanto, verificamos que 
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cobra pelo acesso a 
sua "home page". 

Há que se ressaltar que, além de não ser prática usual em todo o 
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infinitamente inferiores aos de uma publicação ordinária. Ademais, a 
Imprensa Oficial recebe recursos do orçamento estadual, que conta 
com os impostos pagos pela comunidade, a qual, mais uma vez, está 
sendo compelida a pagar pelo que lhe é de direito conhecer. 

De acordo com o art. 37 da Constituição da República, a 
administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
obedecerá, entre outros, ao princípio da publicidade. Se a publicidade 
de seus atos é obrigatória, deverá o acesso a ela ser gratuito, sob 
pena de se privarem os desfavorecidos do conhecimento que lhes é 
facultado. 

Dessa fo rma, contamos com o apoio dos demais pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa n° 8/2000. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Dispõe sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estado por 

meio da Internet. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Torna-se gratuito o acesso, por meio da Internet, às 

informações prestadas por órgãos e entidades da administração direta 
e indireta do Estado, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de 
Contas do Estado. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: Há alguns dias tomamos conhecimento, pela imprensa. 

da cobrança pelo acesso a informações disponibilizadas pela 
Imprensa Oficial . por meio da Internet. Logo em seguida, essa 
autarquia justificou a cobrança dizendo que, com a disponibilização 
das informações via Internet, caiu vertiginosamente a venda do jornal 
"Minas Gerais". Isso teria gerado um prejuízo à entidade, que não viu 
outro meio senão a cobrança pelo acesso a sua "home page", para 
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atender a investimentos efetuados em seu parque gráfico. 
Pesquisando na própria Internet, nos "sites" da Imprensa Oficial de 
outros Estados e mesmo da União, não encontramos nenhum outro 
caso de cobrança pelo acesso. Da mesma forma, não há nenhum 
órgão do Judiciário estadual, federal ou de outro País que cobre para 
oferecer acesso a suas jurisprudências e consultas processuais. No 
entanto, verificamos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais cobra pelo acesso a sua "home page". Há que se ressaltar 
que, além de não ser prática usual em todo o mundo, os custos de 
disponibilização dessas informações são infinitamente inferiores aos 
de uma publicação ordinária. Ademais, a Imprensa Oficial recebe 
recursos do orçamento estadual, que conta com os impostos pagos 
pela comunidade, a qual, mais uma vez, está sendo compelida a 
pagar pelo que lhe é de direito conhecer. De acordo com o art. 37 da 
Constituição da República, a administração pública direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios obedecerá, entre outros, ao princípio 
da publicidade. Se a publicidade de seus atos é obrigatória, deverá o 
acesso a ela ser gratuito, sob pena de se privarem os desfavorecidos 
do conhecimento que lhes é facultado. Dessa forma, contamos com o 
apoio dos demais pares para a aprovação deste projeto de lei. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI No 
Dispõe sobre a assistência à gestante, ao nascituro e à criança 

lactante portadores do vírus HIV e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado assegurará assistência à saúde da gestante, do 

nascituro e da criança lactente portadores do vírus da 
lmunodeficiência Adquirida-HIV-nos termos desta lei. 

Art. 2° - A Secretaria Estadual da Saúde, por meio do Sistema Único 
de Saúde SUS , garantirá à mulher, por ocasião do 
acompanhamento pré-natal: 

I - a realização de teste sorológico anti-HIV, mediante anuência 
expressa da gestante; 

11 - atendimento clínico, no caso de soropositividade, com o 
fornecimento gratuito de medicamentos necessários, equipamentos 
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imunobiológicos e assistência médica; 

111 - informações sobre a importância de sua realização e o 
significado da soropositividade dos pontos de vista individual e social; 

IV - informações sobre os objetivos e as vantagens da assistência à 
saúde, em caso de soropositividade, antes, durante e depois da 
gestação e do parto. 

Parágrafo único - O período de gestação de mãe portadora do vírus 
HIV será acompanhado por assistente social , salvo recusa da 
beneficiária. 

Art. 3° - Toda criança lactente, de mãe soropositiva, receberá leite 
necessário a sua sobrevivência, até atingir a idade de do1s anos 
completos. 

Art. 4° - A Secretaria de Estado da Saúde realizará campanhas 
informativas e incentivadoras da realização de teste sorológico anti-
HIV antes, durante e após a gestação. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições contrárias. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: Nos termos da legislação federal caberá à direção 

estadual do Sistema Único de Saúde - SUS - a coordenação e, em 
caráter complementar, a execução de ações e de serviços de 
vigilância epidemológica, entre outros. 

A proposta em tela busca a complementação da política de 
assistência à gestação de mãe soropositiva, oferecendo-lhe auxílios 
psicológico e social, também resguardando as próximas gerações no 
que se refere ao contágio do vírus HIV. 

A transmissão do vírus HIV da mãe para o filho nem sempre ocorre 
durante a gestação. Em alguns casos, o filho é infectado no período 
da amamentação. Diante disso, o projeto também determina a 
distribuição gratuita de leite às crianças e a adequada mformação à 
mãe portadora do vírus, buscando-se a redução do número de 
crianças que possam contrair o vírus durante o período da 
amamentação. 

Pelo exposto e na expectativa de contribuir para que sejam 
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oferecidas condições mais justas aos mais necessitados de 
atenção pelo poder público, esperamos o apoio de nossos nobres 
pares à aprovação deste projeto de lei. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI N° /2003 
Dispõe sobre os critérios de seleção e de admissão de estudantes 

da rede pública estadual de ensino em universidades estaduais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os órgãos e instituições de ensino médio oficiais situados no 

Estado de Minas Gerais, em articulação com as universidades 
públicas estaduais, instituirão sistemas de acompanhamento do 
desempenho de seus estudantes, atendidas as normas gerais da 
educação nacional. 

Art. 2° - As vagas oferecidas para acesso a todos os cursos de 
graduação das universidades públicas estaduais serão preenchidas 
observando-se os seguintes critérios: 

I - 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, por curso e por turno, por 
estudantes que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) tenham cursado ensino médio em instituições da rede pública do 
Estado ou dos municípios; 

b) tenham sido selecionados em conformidade com o estatuído no 
art. 1 o desta lei. 

11 - 50% (cinqüenta por cento) por estudantes selecionados em 
processo definido pelas universidades segundo a legislação vigente. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de fevereiro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: A proposta que ora apresentamos objetiva 

democratizar o acesso à universidade pública. É sabido que 
praticamente a ma1ona das vagas disponíveis em tais 
estabelecimentos é preenchida por alunos de origem soc1al 
privilegiada, em detrimento daqueles estudantes cujo nível social é 
manifestamente precário, ficando estes impossibilitados de ter seus 
estudos concluídos no nível universitário, devido a grande dificuldade 
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de arcar com as altas parcelas de mensalidade exigidas pelas 
universidades privadas. 

O projeto garante aos estudantes egressos do ensino público a 
possibilidade de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa, da criação artística e também da produção do 
conhecimento, segundo a capacidade de cada um. 

Na certeza de contar com o apoio dos nobres pares desta Casa, 
peço o apoio para a aprovação deste projeto de extrema importância 
para a sociedade mineira. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa n° 8/2000. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Antônio Carlos Andrada, Leonídio Bouças, Dalmo Ribeiro Silva (2), 
Sebastião Navarro Vieira e Alencar da Silveira Júnior. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Da Deputada Ana Maria, notificando o falecimento do Sr. Marcos 

Wellerson Pimenta de Figueiredo, ocorrido em 22/2/2003, nesta 
Capital. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Leonídio Bouças.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados da 

Mesa Diretora, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhores e 
senhoras da imprensa, público amigo, sinto-me honrado em ocupar, 
pela primeira vez, esta tribuna, pela qual passaram as mais 
expressivas personalidades da política mineira e os grandes oradores 
que deixaram, aqui , o legado de sua cultura. 

Quero, nesta oportunidade, fazer um agradecimento especial ao 
povo amigo de Sete Lagoas e dos 135 municípios onde fui votado. A 
esses eleitores, que ora nos vêem pela TV Assembléia, e que me 
honraram com a sua confiança, reafirmo o meu propósito de 
desempenhar este mandato com dignidade e respeito aos princípios 
democráticos. 

Vou continuar sendo o homem simples que todos conheceram um 
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pouco mais na campanha. O médico do interior, sempre sensível 
às necessidades dos menos favorecidos, que fala a sua língua, que 
vive os seus problemas e que leva uma vida modesta. Estou certo de 
que todos esperam muito do meu trabalho e anseiam por uma vida 
melhor. Por isso mesmo, o meu compromisso é de servir sempre, com 
muita seriedade, ao povo mineiro. 

Agradeço aos colegas Deputados pela acolhida generosa, que vem 
facilitando muito este convívio parlamentar. Agradeço à competente 
equipe de servidores desta Assembléia, sempre solícitos e atenciosos. 
Meu agradecimento a todos os que me apoiaram e estiveram 
próximos durante a campanha e também à equipe do meu gabinete, 
que tem muito trabalho pela frente . 

Em razão da comemoração da Semana Nacional contra o Álcool na 
semana passada, no período de 18 a 23, quero fazer algumas 
considerações. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 
como doença incurável e de efeitos letais, o alcoolismo atinge hoje 
todas as idades, com a perda progressiva de qualidade de vida do 
nosso povo. Muitos buscam na bebida a solução dos seus problemas 
e, sendo o álcool energético poderoso, ele passa a substituir as fontes 
de energia que o corpo humano exige diariamente. Assim, com o 
passar do tempo, o alcoólatra passa a não ingerir as gorduras, as 
proteínas e os açúcares de que o organismo precisa, entrando o 
álcool como fornecedor das calorias. A falta, principalmente, das 
proteínas leva a um quadro de desnutrição progressiva, porque o 
fígado fica incapacitado de sintetizar as proteínas necessárias à 
manutenção da homeostase orgânica, tornando-o doente e, portanto, 
usuário freqüente dos leitos hospitalares, aumentando a demanda dos 
recursos da saúde. 

No aspecto sócio-econômico, como o alcoolismo não tem 
preferências , o indivíduo passa a perder tudo aquilo que conquistou 
na v1da- a família, o emprego, os amigos- e, muitas vezes, morre só. 

Esse problema hoje se reveste de caráter epidêmico, porque a 
propaganda de bebidas envolve mulheres bonitas, artistas, e algumas 
são tão bem elaboradas que chegam a influenciar até as crianças. 

Neste caso, cabem aqui alguns exemplos, que chegam a nos 
assustar. Na semana passada, operei um adolescente de 15 anos, 
que trabalha no meio rural e se diz usuário de cachaça. 
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Há algum tempo, internei um paciente com um quadro de 

insuficiência cardíaca em cuja gênese estava o alcoolismo. 
Também, há algum tempo, foi internada uma criança de tenra idade 

na pediatria do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, 
que não melhorava com o tratamento, pois apresentava um quadro 
clínico compatível com a síndrome de abstinência alcoólica. 

Após ter sido consultada, a mãe da criança informou que a 
sustentava com mamadeiras de cachaça, diluída com açúcar e água. 

Essa criança, em fase inicial, teve de receber pequenas doses de 
álcool diluído até a sua melhora. 

Faço aqui esta oração para exaltar a importãncia da semana contra 
o álcool e elogiar todos os grupos de Alcoólicos Anônimos, tanto do 
Brasil quanto do exterior, pois é a única instituição que dá uma 
segunda vida ao doente do álcool , devolvendo-lhe a sua dignidade e 
oportunidade para tomar um novo norte. 

Há muitos anos venho realizando palestras nas escolas e nas 
associações, falando, em emissoras de rádio, sobre os males do 
alcoolismo e apontando o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. 

Desejo continuar esse trabalho de esclarecimento e conto com a 
ajuda desta Casa e dos nobres Deputados para a divulgação ampla 
dos efeitos nocivos do álcool. 

Na semana passada, compareci a uma reunião da Associação dos 
Produtores de Leite realizada na Gameleira e dirigida pelo seu 
Presidente, Paulo César de Resende, irmão da Deputada Ana Maria. 

Ontem, estive em Barbacena, onde aconteceu uma outra reunião 
dessa Associação. Nessa ocasião, apresentaram uma proposta para 
libertar o produtor de leite da escravidão, a qual serve também para 
não deixar esquecidas as conquistas da CPI do Preço do Leite 
realizada por esta Casa e tão bem dirigida pelo ex-Deputado João 
Batista de Oliveira. 

As várias CPis do Preço do Leite, instaladas em diversos Estados, 
trouxeram à tona o vergonhoso massacre dos produtores, do qual 
participaram as indústrias e o mais novo inimigo da classe produtora 
configurado no gigantesco poder de cartelização dos supermercados 
que contaram com a conivência do Governo e dos representantes da 
classe. 

A degradação teve início quando o Governo Collor extinguiu o 
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tabelamento, lançando o produtor nas garras da voraz indústria, 
que, caracterizada ao extremo, expôs o produtor à concorrência 
desigual com produtores de outros países, em que campeiam fartos 
subsídios que chegam a atingir US$906,89 ou R$3.272,00 por 
tonelada, além da garantia de preço e do estoque regulador, quando, 
para nós, esses benefícios são negados. 

O nosso produto "in natura" foi desprezado para dar lugar ao 
fraudulento soro importado, conhecido como comida de porco ou lixo 
poluente, que foi misturado ao leite em pó, hidratado e 
criminosamente vendido para crianças, velhos e enfermos. Corroeu 
nossas divisas, pôs em risco nossa saúde e desmantelou a nossa 
cadeia produtiva. Em sua embalagem, profana o nome do nosso País 
e expõe a cumplicidade do Ministério da Agricultura, que avalizou o 
indecoroso delito. 

Presenciamos, com espanto, uma multinacional comprar 
cooperativas e eliminar sumariamente os produtores, para praticar a 
infâmia do soro. Tal truculência não só espanta como também 
aterroriza. 

Os supermercados exercem impiedoso rebaixamento nos preços 
pagos ao produtor, elevam descomunalmente o preço cobrado ao 
consumidor, retêm para si todo o lucro e impõem prejuízo ao produtor, 
que não consegue cobrir seus custos de produção. 

Os economistas ensinam que não é suficiente saber produzir. O 
mais importante é saber comercializar. 

Para o produtor, a comercialização do leite não existe, pois 
"entregamos" o nosso produto, como se fosse uma carta assinada em 
branco, e só vamos saber do seu preço 45 ou 50 dias depois de tê-lo 
produzido, proporcionando à indústria uma injustificável liberdade para 
impor sua ganância insaciável. 

E comum o produtor ser estimulado a produzir e, logo a seguir, ver o 
preço do leite ser aviltado. Às vezes deixam até de pagar e todo 
prejuízo da indústria é automaticamente repassado ao produtor: os 
lucros jamais. 

Não se conhece no mundo outro critério de fixação de preço tão 
absurdo e humilhante, que atraiu para cá as indústrias de toda parte 
do mundo e, com elas, a deslealdade e as fraudes. Todos esses 
abusos aconteceram, apesar de existirem órgãos de defesa, como 
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secretarias e ministérios, sindicatos, federações, confederação da 
agricultura, organização e confederação das cooperativas, etc, o que 
indica a urgente necessidade de severas mudanças nesses setores. 
Essas entidades quase sempre são de manutenção caríssima, muitas 
delas mantidas por contribuições sindicais obrigatórias, com diretorias 
que se eternizam nos cargos e que permitiram que a catástrofe 
acontecesse. Não temos a função de investigar, mas presenciamos 
muitos fatos que indicam a clara conivência com essas distorções, 
como o caso de um palestrante, funcionário da EMBRAPA, promovido 
pela FAEMG, de nome Arthur Chilenato, que percorreu nossa região 
apregoando com humor negro, entre outros absurdos, que o preço de 
R$0,20 por litro era muito bom, tendia a diminuir e que tínhamos de 
aumentar a produção porque não existia mais espaço para o pequeno 
produtor. Como se vê, um discurso mentiroso, tendente para a 
indústria e perverso para o pequeno produtor, que, ao contrário, tem 
sua presença garantida nas associações. 

Em reunião no nosso sindicato, assistimos estarrecidos o Presidente 
da Comissão do Leite da FAEMG, exibindo um servilismo 
incompatível com seu cargo, declarar que não deveríamos combater 
as indústrias porque estas são nossas parceiras e que a importação 
de soro não preocupava, o que preocupava era o soro nacional. 

A EMBRAPA, no último dezembro, promoveu na turística cidade de 
Foz do Iguaçu um pomposo Congresso Internacional do Leite, sobre o 
qual remeteu uma carta ao Presidente da República. Esperava-se, de 
tanto alvoroço, um pronunciamento condizente com a suntuosidade do 
evento e com o clamor da classe. No entanto. as sugestões 
apresentadas são tímidas, incapazes de tirar o produtor do abismo, 
pois a inclusão do leite no Programa Fome Zero é redundância e a 
elevação do Imposto de Importação apenas um paliativo. A 
superficialidade desta carta pode ser facilmente comprovada se 
comparada ao relatório da CPI , que é uma fonte abundante de 
informações e absolutamente segura, por se tratar de trabalho sério, 
completo e corajoso, como poucas vezes se viu neste País, e onde 
são abordados, com profundidade e detalhes, 16 itens, enquanto a 
carta aborda apenas três, e assim mesmo superficialmente, deixando 
de fora os assuntos mais importantes, como o monopólio da Tetra 
Pak, a cartelização dos supermercados, o vergonhoso soro importado 
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preocupação em proteger a indústria. 
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Quero apenas 
congratular-me com V. Exa., dizer de nossa indignação ao 
testemunhar, há tantos anos, o massacre que se faz ao produtor de 
leite em Minas Gerais. A preocupação que trazemos, somando-nos a 
V. Exa., é a de que esse assunto não seja jogado na vala comum de 
dizer que essa situação é irremediável. O trabalho iniciado pela CPI, 
na legislatura anterior, tem de ter continuidade. Conclamo todos os 
companheiros que têm sensibilidade, não só em relação ao meio rural , 
mas também em relação ao cidadão que deseja ter dignidade para 
produzir alimentos, a tomar, nesta Casa, atitudes concretas em defesa 
do produtor de leite e dos produtores rurais das nossas Minas Gerais. 

O Deputado Doutor Ronaldo - É altamente comprometedor e 
indicativo de conivência o desprezo dos ilustres signatários da carta 
ao referido relatório, cuja suprema importância torna imperioso seu 
aproveitamento. Percebemos que apesar de toda a eficácia das 
diretrizes observadas em sua elaboração, o trabalho está caindo no 
esquecimento; e pela gravidade das denúncias nele expostas, já era 
tempo de ter surtido efeito prático. A mencionada carta é assinada por 
seis supostos representantes de nossa classe, cuja maioria tem por 
hábito a omissão ou timidez em suas manifestações, feitas apenas 
para salvar as aparências, para marcar presença ou colocar tranca em 
porta arrombada, tentando justificar as vultosas despesas de 
manutenção, traindo sua função. Como lobos vestidos de carneiros, 
posicionam-se contrariamente aos interesses do produtor, como ficou 
demonstrado acima. Segundo a revista "Balde Branco", de janeiro de 
2002, à página 54, a tão badalada "inclusão do leite no programa de 
garantia de preço mínimo serve apenas de referência para os 
laticínios que quiserem obter empréstimo do Governo a juros 
subsidiários". Acrescenta o ex-Ministro Pratini de Moraes, na mesma 
revista : "O valor estabelecido servirá apenas para financiamento de 
estocagem de leite em pó, não tendo relação com os preços 
praticados pelo mercado". 

Apesar de toda confiança que depositamos no atual Governo, 
estamos tomando conhecimento da requentada inclusão do leite no 
Programa do Preço Mínimo, indicando que o desprezo pela classe 
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continua, pois não se dão nem mesmo ao trabalho de inovar, 
repetindo a mesma pirotecnia enxovalhada e a mesma subserviência 
à indústria, o que impõe a imediata substituição da atual assessoria da 
política do leite nos órgãos de defesa do produtor, se de fato houver 
intenção de resgatar a dignidade da classe. 

Esses pronunciamentos surpreendem e assustam, pois estoque de 
leite é uma arma poderosa contra os produtores, uma vez que a 
indústria e os supermercados, liderados por multinacionais, 
extremamente cartelizados, detentores de táticas comerc1a1s 
sofisticadas que se projetam no mercado mundial, tora do alcance dos 
produtores, são capazes de orquestrar a manipulação unilateral dos 
preços, deixando o produtor à margem das negociações. 

Todos os anos, no período de estocagem, as indústrias exercem 
forte pressão redutora de preço e, a seguir, no momento de vender o 
produto estocado, elevam os preços obtendo lucros astronômicos, que 
nem sequer "respingam" no produtor. 

Nessas manobras, só ganham as indústrias e os supermercados, 
ficando de fora o produtor e o consumidor, que sempre perdem, o que 
exige a imediata intervenção dos órgãos de defesa da ordem 
econômica. 

Vou interromper esta leitura, pois há outro assunto sobre o qual 
gostaria de falar. 

Quero parabenizar a EMBRAPA, na pessoa do seu Chefe-Geral 
Antônio Fernandino de Castro Baía Filho, pelos 28 anos de 
funcionamento do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, 
sediado em Sete Lagoas. Posteriormente, lerei aqui essa matéria. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Vanessa Lucas. 
A Deputada Vanessa Lucas - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, de acordo com assunto que abordamos 
na semana passada, passo às mãos do Presidente o seguinte 
requerimento: "A Deputada que este subscreve, na forma regimental , 
requer a V. Exa. a criação de uma Comissão Especial , 
suprapartidária, para, no prazo de 60 dias, avaliar o impacto nos 
municípios mineiros do Decreto no 4.594/2003 do Governo Federal , 
propor medidas e intermediar negociações junto ao Governo Federal , 
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objetivando a liberação dos recursos de convênios celebrados com 
a União no Governo Fernando Henrique Cardoso.". 

Peço também ao Sr. Presidente que o encaminhe ao Sr. 
Governador, solicitando seu apoio na intermediação, junto ao Governo 
Federal , para a revogação do Decreto 4.594/2003, que suspendeu as 
despesas incluídas em restos a pagar do orçamento federal e, 
conseqüentemente, a liberação dos recursos de convênios celebrados 
com a União, no Governo Fernando Henrique. 

No dia em que fiz aqui meu pronunciamento, naquela quinta-feira, 
vários Deputados falaram a respeito dos restos a pagar. Inclusive, no 
sábado, estiveram em reuniões separadas, pedindo só pelas cidades 
ligadas ao partido. Isso não é certo. Minas é um todo, não podemos 
pensar só em algumas cidades. Inclusive, as cidades que já estão 
com obras em andamento receberam dinheiro do Governo Federal , 
por intermédio do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Quero pedir, sim, por todas as cidades de Minas. Peço apoio a todos 
os Deputados Estaduais, que têm responsabilidade, pois as pessoas 
mais carentes do nosso Estado vão perder. Precisam das 
canalizações de córregos, de apoio na área da saúde, de creches, de 
ação social, postos de saúde, escolas. Elas estão perdendo, e isso 
não é justo. 

Não acho justo que se crie uma comissão escondida para tratar 
somente de algumas cidades, e que somente um partido tenha 
privilégios. Se os recursos existem, e se essas cidades hoje têm 
necessidades e querem continuar as obras, é porque isso foi liberado 
pelo governo Fernando Henrique. Muito obrigada a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Moreira. 
O Deputado Leonardo Moreira* - Exmas. Sras. Deputadas, a quem 

cumprimento por meio da pessoa que tivemos orgulho em ter como 
nossa primeira Presidente este ano, Deputada Maria José Haueisen. 
Exmos. Srs. Deputados, a quem cumpnmento por meio de uma 
pessoa que abriu a porta aos novos Deputados, nosso ex-Presidente, 
Deputado Antônio Júlio. Cumprimento também os senhores e 
senhoras funcionários e funcionárias administrativos e dos gabinetes 
desta Casa, que dão todo o suporte para que o Legislativo mineiro se 
desenvolva. Membros da galeria, em especial os servidores de 
carreira da Assembléia , que sem dúvida nenhuma têm um pleito 
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legítimo e não serão desassistidos por esta Casa. Membros da 
imprensa que, com sua presença, honram e dignificam nossas 
reuniões. Senhores e senhoras, boa tarde. 

Não poderia me abster, neste momento em que se iniciam os 
trabalhos do Legislativo, de fazer algumas considerações que tenho 
como legítimas em resposta aos meus eleitores e, de uma maneira 
geral, a Minas Gerais. Primeiramente, agradeceria aos meus eleitores 
do Sul de Minas, da Zona da Mata mineira e ao Deputado Federal 
Edmar Moreira, o qual tenho a honra de ter como pai , por terem 
acreditado em minha pessoa e depositado em mim a confiança de 
trabalhar pelo povo mineiro. Minas passa por transformações, assim 
como o restante do Brasil. Capitaneados os mineiros pelo Exmo. Sr. 
Governador Aécio Neves da Cunha, sem dúvida nenhuma, Minas 
entrará novamente no caminho do progresso e da prosperidade. 
Sucesso, Sr. Governador, na sua primeira empreitada internacional. 
Ressalto também a brilhante atuação de todo o seu secretariado por 
meio de nosso competente Secretário de Governo, Deputado Federal 
Danilo de Castro, peça fundamental e, eu diria, o grande arquiteto 
para que este entrosamento entre os Poderes se dê de forma 
harmoniosa. Não poderia deixar também de parabenizar nosso ex-
Presidente e Deputado Estadual, agora Deputado Federal e Ministro 
dos Transportes, Anderson Adauto, que, sem dúvida nenhuma, 
realizará um trabalho ímpar em grandeza e de moralização para 
Minas e para o Brasil. Ressalto também o importante trabalho que 
nosso Líder do PL, Deputado Dinis Pinheiro, e nosso 3°-Secretário, 
Deputado Pastor George, pretendem realizar. Considero ainda de 
forma especial nosso Vice-Líder de Governo, Deputado José Milton , 
por quem tenho um grande apreço, pessoa que desde a minha 
chegada a esta Casa acolheu-me de forma calorosa, assim como a 
todos os novos Deputados do PL que chegaram; Deputados Sidinho, 
Jayro Lessa e Célio Moreira, a quem mando um abraço e desejo 
sucesso nesta caminhada. 

Não poderia deixar de falar que o Legislativo mineiro conta com um 
dos melhores Presidentes que esta Casa já teve, homem que sintetiza 
trabalho, honestidade, competência e seriedade: o Deputado Mauri 
Torres. Desde o primeiro momento mostra a que veio, desenvolvendo, 
acima de tudo, um trabalho íntegro e transparente. Por isso, peço a V. 
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Exa. que lute para que o nosso Legislativo atue de forma cada vez 
ma1s transparente, porém, de forma severa com aquelas pessoas que 
tentarem expor esta Casa à maledicência e ao julgamento da opinião 
pública, sem que sejam observados os princípios do direito, da moral, 
e, acima de tudo, da ética, em que sempre o Legislativo mineiro se 
pautou. 

É necessário sim, Sr. Presidente, que nós, membros desta Casa, 
adotemos uma postura de valorização de nossos mandatos, que 
sejamos companheiros uns dos outros, sempre respeitando o princípio 
do contraditório, que se faz necessário e é uma das armas mais 
poderosas da democracia. Definitivamente, não podemos ficar à 
mercê de ímpetos ou rompantes desvairados de pessoas, que, se 
ainda buscassem defender ideologias, diga-se de passagem, teriam o 
meu apoio, mas buscam a promoção pessoal à custa da imagem 
desta Assembléia. 

Sr. Presidente, a grande maioria dos que pertencem a esta 
instituição acredita em um Brasil grande e sério. Acreditamos em um 
Brasil que possa dar emprego, alimento, escola e assistência médica 
a sua população. Acreditamos num Brasil onde as pessoas voltem a 
confiar, sonhar, ser otimistas e sorrir. Por isso, acreditamos em um 
Brasil unido, a fim de que voltemos a crer na força e nas 
possibilidades deste País. Não é difícil. Basta ter seriedade, vontade e 
determinação em todos os campos. Sr. Presidente, nós, da 153 

Legislatura, acreditamos no Brasil. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sidinho do Ferrotaco. 
O Deputado Sidinho do Ferrotaco* - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, funcionários da Casa, telespectadores da 
TV Assembléia , companheiros da galeria, aqui , lutando pelos seus 
direitos, senhoras e senhores, estar aqui , neste lugar, faz-me refletir 
sobre minha própria história, meu povo, meu Campo das Vertentes. 
Não posso esconder as expectativas e emoções que se misturam com 
a ansiedade do início dos trabalhos legislativos. O momento faz-nos 
lembrar que aquilo que nos torna comuns é o fato histórico de sermos 
representantes. Somos, sem dúvida, um pouco de cada um dos 
eleitores que aqui nos trouxeram e, confiantes, querem que nunca 
percamos isso de vista. Representamos pessoas e lugares. Temos de 
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continuar a ser o que fez com que a representação nos fosse 
outorgada pelo voto. Foram-me confiados praticamente 35 mil votos. 

Obtive 54% dos votos válidos da minha saudosa São João del-Rei, 
respaldo das respectivas políticas da região. Em nome dessa 
confiança, sou e continuo sendo Sidinho do Ferrotaco - Sidinho com 
"s", como sou conhecido. Essa alcunha, oriunda do nome Sydnei, está 
atrelada a uma atividade: Ferrotaco, que é a loja de material de 
construção pertencente a minha família em São João del-Rei. Esse é 
o espaço de onde vim e que carrego por toda a parte. Somos um só. 
Penso através dele e falo por ele, porque assim desejou o povo 
daquela terra. 

Ecoar, neste espaço de democracia, o nome das cidades que 
represento traduz para mim não apenas honra, orgulho e 
contentamento; traduz responsabilidade da representação 
democrática. 

Esse sistema, segundo dizem, é fruto da tensão entre liberdade e 
igualdade. Acreditamos no diálogo. Somos pela exaustão de todas as 
oportunidades e opiniões. Mas o diálogo deve estar voltado para a 
conquista do espaço público, para a geração de oportunidades para o 
povo e pelo povo. 

Por isso, apostamos na força do turismo. Acreditamos no 
desenvolvimento pela via das atividades turísticas, na preparação das 
estradas e das acomodações, dos guias, da cultura da preservação e 
na fonte de recursos geradores de emprego. É para isso que me 
servirei de ampla experiência na atuação em projetos sociais. 

Na Presidência da Associação Comercial e Industrial de São João 
del-Rei , implementei o turismo como uma de nossas pautas de 
atuação. E, ao tempo em que ali desempenhava minhas funções, 
surgiu a Estrada Real , berço de séculos de cultura brasileira, que 
ganhou "status" real. Essa estrada é de extrema importância, por se 
basear na trilha de Santiago de Compostela, que resolveu o problema 
da Espanha. Nós, empreendedores, buscamos a geração de 
empregos. Nada melhor que o turismo, porque através dele 
promoveremos o desenvolvimento sustentável e a geração de 
empregos. 

Levantei a bandeira "Turismo É Emprego" como "slogan" da minha 
candidatura. Acredito muito nos projetos que dão sustentação e 
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subsídio ao artesanato e às economias familiar e popular. É 
interessante frisar que o artesanato transforma a economia familiar 
numa indústria de emprego. Dessa forma, o aposentado tem 
oportunidade de trabalho, assim como os jovens, as donas de casa, 
os vizinhos, sobrinhos, irmãos, tios e cunhados. Todos nós, políticos-
e hoje Deputados -, precisamos sensibilizar-nos com a questão do 
emprego. O desemprego assola famílias e cidadãos. 

Assim afirmo, com a certeza de quem não só planejou como 
também de quem compartilhou a experiência vivida nas comunidades. 
A oportunidade de estar aqui, agora, faz-me recordar que, ainda há 
pouco, no tempo da chamada campanha, estávamos de casa em 
casa, fazendo do contato pessoal, elemento precioso de 
conhecimento e conscientização dos anseios de nossos 
representantes. Contatos personalizados, rostos , fisionomias, vozes, 
esperanças, abraços, discursos, visitas e povo. Essencialmente povo, 
carentes de afeto, apreço, vez e voz. Creio, até mesmo com um certo 
ar de empreendedorismo, ser um tempo de mudança da sociedade , 
ainda que permeados pelo nervosismo das guerras, por correrias 
cambiais de juros altos, por desemprego e contenção de gastos no 
orçamento estatal. Aposto ser o tempo de Minas Gerais. Confio na 
atuação do Governador Aécio Neves. Sou seu amigo pessoal , convivi 
partidariamente ao seu lado durante muito tempo e dou testemunho 
da pessoa séria, competente e que realmente transformará Minas em 
modelo de Estado, sem nunca atropelar interesses e direitos dos 
cidadãos. 

Tenho a necessidade de atuar em conjunto, de unir forças, ainda 
que em desempenho de diferentes funções. 

Somos fruto do trabalho conjunto. Temos consciência de que 
devemos pensar de forma plural , sabemos que nosso tempo é 
passageiro, que o lugar é este e é de democracia. O Sidinho do 
Ferrotaco, agora apresentado, é mais um dos que apostam em Minas, 
tem lugar no tempo e no espaço para uma vida melhor, mais 
democrática e, acima de tudo, mais justa. 

Por derradeiro, quero pontuar minha preocupação com a paralisação 
nos procedimentos licitatórios referentes à BR-265 que interliga minha 
região. Os conhecedores da rodovia me darão razão, pois é evidente 
a importância da rodovia para a sustentação e o desenvolvimento da 
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reg1ao central de Minas. Infelizmente, o traçado do sistema de 
transportes em nosso País privilegia, em sua maioria, o transporte 
rodoviário, o que pesa, consideravelmente, no preço do produto final. 
Fechar os olhos para a manutenção de nossas estradas é fechar os 
olhos para o próprio processo de desenvolvimento. Encaminhei ofício 
a nosso Ministro dos Transportes, ao Governador e a nosso 
companheiro de partido, o Vice-Presidente José Alencar, para apoiar-
nos nessa causa. O requerimento contou com o apoio de todos os 
companheiros da Bancada do PL. Conto com a sensibilização de 
nossa representação federal , bem como com a cooperação de todos 
os nobres Deputados. A problemática dos transportes permeia nossos 
jornais diariamente. O próprio veto ao repasse de parcela da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que tem ocupado 
com tanta veemência os pronunciamentos em nossa Casa Legislativa, 
é assunto que também muito me tem preocupado. 

Creio, finalmente , na atuação desta Assembléia Legislativa diante 
das nossas representações federais. Minas conta, atualmente, com 
forte atuação no cenário político nacional, basta acompanhar o papel 
de nosso Governador como ponto de convergência dos demais 
executivos estaduais da Federação. O momento é propício, a situação 
pede providências. Tenho a certeza de que minha luta não será 
solitária. Espero ter uma atuação respeitosa e bem-sucedida entre os 
também representantes do povo de Minas Gerais. 

Agradeço o apoio da Bancada do PL, em especial agradeço ao 
Deputado Dinis Pinheiro. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado Deputado 
Sidinho do Ferrotaco, quero valer-me dos minutos que ainda lhe 
restam para manifestar minha alegria de vê-lo nesta Casa, 
representando uma das mais brilhantes e jovens lideranças da nossa 
região do Campo das Vertentes. Tenho certeza de que trará para o 
Legislativo mineiro a história tradicional daquela rica região. História 
que remonta a Tiradentes, que ao longo da vida deste País deu 
contribuições singulares, história que nos lembra Tancredo Neves e 
nosso Governador Aécio Neves. Tenho o privi légio de também vir 
daquela região, da pequena e querida São Tiago. No último final de 
semana tive a grata felicidade de estar comemorando os 90 anos de 
meu pai , acompanhando-o, juntamente com meus irmãos, na Santa 



Missa, como é da nossa tradição. 
Tenho certeza de que trabalharemos juntos por aquela região, sob 

sua liderança, sem dúvida o maior líder do Campo das Vertentes, hoje 
despontando na nossa Assembléia. Conte com nosso 
companheirismo e solidariedade. Já nos sentimos afinados com seu 
discurso, quando, em sua introdução, fazia referência aos servidores 
aqui presentes. Venho acompanhando o assunto com atenção, 
procurando me informar a respeito . Quando Prefeito de Divinópolis, 
apresentei um plano de cargos e salários para que houvesse a justa 
promoção, baseada na resultante do esforço que se faz ao longo de 
uma carreira, do tempo de serviço, da assiduidade, da competência. A 
Casa Legislativa, casa de idéias plurais, não poderá jamais se 
submeter à possibilidade de que a mera condescendência política 
prevaleça sobre a competência e a dedicação. 

Mas tenho certeza de que, sob a liderança do Presidente Mauri 
Torres e da Mesa, esse assunto será tratado com o devido cuidado e 
a seriedade que requer, assegurando os aspectos da 
responsabilidade fiscal , mas, acima de tudo, preservando um 
tratamento digno e respeitoso ao servidor. Esta Casa deve ser 
exemplo para, de fato, dizermos que aqui se faz política com "p" 
maiúsculo, com seriedade, sem perseguição e sem apadrinhamento. 

Estaremos solidários, mas, ao mesmo tempo, trataremos isso com a 
seriedade que requerem os tempos atuais da responsabilidade fiscal , 
do cuidado nas decisões, sem transigir no princípio da democracia, no 
respeito aos direitos de cada trabalhador no exercício de suas 
funções. 

Deputado, parabéns! Conte conosco como companheiros solidários 
na luta por Minas e pelo Campo das Vertentes. 

O Deputado José Milton (em aparte)* - Deputado Sidinho, 
cumprimento-o pelo seu pronunciamento, que retrata sua vontade e 
disposição de trabalhar pelo povo mineiro, especialmente pelo povo 
de sua cidade, São João del-Rei - terra do nosso Governador Aécio 
Neves -, onde V. Exa. mostrou sua liderança, manifestada em grande 
votação. Tenho certeza de que o Campo das Vertentes estará muito 
bem representado nesta Casa pela sua liderança, pelo seu trabalho, 
pela sua disposição de realizar em prol do povo daquela região. 

Como Deputado reeleito pelo PL, sinto-me honrado por ser seu 
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companheiro. Cumprimento também o Deputado Leonardo Moreira 
por seu pronunciamento. Não t1ve condições de aparteá-lo - fui ao 
meu gabinete -, mas parabenizo-o e digo que V. Exa., junto com a 
Bancada do PL, seguramente prestará ao povo mineiro um grande 
trabalho nesta Casa Legislativa. 

Solidarizo-me com os servidores desta Casa. Vejo ali diversos 
amigos e companheiros, que estão com os Deputados no dia-a-dia, e, 
por isso, merecem nosso apoio. Com certeza, todos os Deputados, 
especialmente os do PL, darão apoio para que nossos companheiros, 
servidores, possam receber tratamento justo pelo trabalho que 
prestam em favor do bom funcionamento desta Casa. 

Parabenizo-o, Deputado Sidinho, em nome do PL, de toda a família 
Liberal de Minas Gerais. Manifesto a alegria de tê-lo aqui conosco, 
neste mandato, por quatro anos. Um grande trabalho realizaremos 
com sua experiência e sua disposição para trabalhar pelo povo 
mineiro. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Sidinho, 
manifesto a alegria de tê-lo aqui como representante do vale das 
Vertentes, eleito em nossa coligação do PT, que apoiou a candidatura 
do Nilmário Miranda com um programa, um projeto próprio, e a 
candidatura vitoriosa de Lula. 

Aproveito a menção que V. Exa. fez à situação dos servidores. Ouvi 
vários apartes favoráveis à solicitação dos servidores. O que a Mesa 
tomou como decisão na resolução do ano passado, na realidade, 
acaba com a carreira e cria uma situação perversa, que é a de deixar 
nas mãos dos Gerentes a escolha de quem será promovido ou não. 

Infelizmente, reconheço que, até em vista de se ter extinguido a 
carreira, muitos ou alguns Gerentes não estão à altura para escolher 
seu subordinado para ocupar um cargo. Faço esse debate em 
qualquer esfera. Já que todos estão opinando favoravelmente, que 
criemos uma comissão suprapartidária, com Deputados de todos os 
partidos, para ir à Mesa, pedindo a revogação imediata dessa 
mudança. Se há um consenso na Casa - e a Mesa representa os 
interesses da maioria dos Deputados -, temos de tomar uma medida 
prática, ir à Mesa e dizer que não podemos acabar com a carreira do 
servidor, criando critérios subjetivos, que estão em mãos, muitas 
vezes, perversas, para decidir quem será promovido. 
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O Deputado Sidinho do Ferrotaco* - Sem dúvida, Deputado. 

Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João. 
O Deputado Padre João" - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, imprensa e servidores desta Casa que recebem , a meu 
ver, neste momento, o encaminhamento do companheiro Durval 
Ângelo. Na verdade, as falas devem ter um encaminhamento prático, 
no qual toda bancada certamente estará ajudando. Ao assumir a 
Presidência da República, o Presidente Lula foi muito claro: 'Vamos 
criar condições para que todas as pessoas, no País, possam comer 
decentemente três vezes ao dia, ou melhor, todos os dias, sem 
precisar de doações de ninguém. O Brasil já não pode continuar 
convivendo com tanta desigualdade. Precisamos vencer a fome, a 
miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é para matar ninguém. 
É para salvar vidas'. 

Com essas palavras, no momento de ser empossado no mais 
importante cargo público do País, o Presidente Luís Inácio Lula da 
Silva deu início a uma cruzada contra a fome e a miséria. 

Entendemos e concordamos com a obsessão do Presidente Lula, ao 
verificarmos as estatísticas, que mostram um quadro de 50 milhões de 
brasileiros carentes de alimentação suficiente para a sobrevivência 
com o mínimo de dignidade. A fome no Brasil talvez seja o maior 
exemplo mundial de exclusão social e de completo abandono de 
milhões de pessoas que estão longe de ser consideradas cidadãos 
brasileiros. 

Minha história de luta política e cristã mostrou-me que a fome não é 
o resultado somente de miséria, mas, principalmente, da falta de 
políticas públicas que permitam que um país com uma produção 
agrícola como a do Brasil possa superar o desperdício e o uso ineficaz 
do solo e da produção. 

Por isso, hoje, mais do que entender o propósito quase obsessivo do 
Presidente da República, também compartilho essa esperança, pois 
considero que a vida é direito universal de todos, ao qual não cabe 
nenhum tipo de contestação. Espero, neste primeiro dia em que uso a 
tribuna desta Casa- usada por um padre há mais de 30 anos-, e dirijo 
a palavra aos meus nobres colegas Deputados e Deputadas, 
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encontrar em cada mandato aqui representado essa mesma 
intenção e, principalmente, a disposição de parceria nessa luta de 
toda a sociedade brasileira. 

O Programa Fome Zero, que vem recebendo críticas, é o primeiro 
projeto voltado prioritariamente para uma população excluída e sem 
assistência. As críticas são necessárias e bem-vindas para que o 
projeto possa ser aperfeiçoado, ser adequado às condições de cada 
Estado ou região, pois não podemos falhar nessa missão. 

Um país que exclui , que convive com a miséria, que distribui e 
incentiva a desigualdade nunca será desenvolvido na concepção de 
sua sociedade, nunca será grande nem merecedor de nosso orgulho. 

Acredito também que a parceria com os Estados e municípios, as 
associações comunitárias, entidades classistas e organizações não 
governamentais seja fundamental para o êxito absoluto desse ousado 
programa emergencial. 

Estou consciente também de que o programa é maior e mais 
extenso do que muitos imaginam, pois não se reduz à resolução do 
problema emergencial da fome. Entendo que, para livrarmos desse 
mal maior o Pais, é preciso adotar políticas públicas que incentivem o 
mercado interno, favoreçam a produção de alimentos, gerem 
empregos e renda e sejam símbolo da conquista da crdadania para 
todos, como já foi abordado nessa tribuna pelo companheiro Ronaldo, 
com o qual estava, ontem, em Barbacena, junto com os produtores de 
leite do Estado. 

Em Minas, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável - CONSEA - está preparado para implementar projetos de 
combate à fome em todo o Estado e se organizou para atender às 
solicitações das cidades agrupadas em regionais. Estou certo de que 
é o Estado da Federação que mais avançou em termos de 
organização do CONSEA, e conseguiu, em curto período, estar 
representado em todas as regiões. 

Hoje, o Conselho em Minas Gerais conta com recursos da ordem de 
R$1.500.000,00 para viabilizar projetos, muitos deles elaborados 
pelas próprias comunidades, todos com o firme propósito de introduzir 
políticas públicas estruturais para combater a fome e dar condições 
efetivas para a sobrevivência dessas pessoas. 

É dever do Estado cuidar do bem-estar dos cidadãos, mas também 



é dever de todos, principalmente nosso, como Deputados, que 
temos o privilégio de representar a sociedade nesta Casa, de estar à 
frente desse projeto. 

Nesse sentido, a atuação do CONSEA é imprescindível num país de 
contrastes regionais, para que o alcance desse projeto vá além 
dessas iniciativas emergenciais. 

Entre essas políticas necessárias e urgentes, quero salientar a 
importância do incentivo à agricultura familiar, ao controle da 
segurança e da qualidade dos alimentos, além da necessidade de 
sabermos aproveitar ao máximo nossa produção, evitando o 
desperdício. 

A primeira iniciativa do CONSEA será pedir ao Governo Federal que 
aumente substancialmente o crédito à agricultura familiar. O Banco do 
Brasil conta, hoje, com R$13.000.000.000,00 em linhas de crédito 
para a agricultura, mas só R$1 .500.000.000,00 se destinam ao 
Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar- PRONAF. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Caríssimo Pe. João, a 
Assembléia Legislativa, o povo mineiro tem um grande privilégio de tê-
lo como um componente, um mandatário de Minas Gerais. 

Sua pessoa. como pároco de Ouro Branco, e eu, da minha querida 
Ouro Fino, tenho certeza de que, no seu pronunciamento primeiro, 
volta não somente seu pensamento, mas também sua alma, 
inteligência e, particularmente, todo o seu trabalho já executado na 
sua querida paróquia, para trazer, a esta Casa, sua vivência àqueles 
que mais necessitam do amparo do poder público. 

O tema de V. Exa. é interessante, porque também o é esta meta de 
trabalho que doravante estamos assumindo. Na manhã de hoje, 
recebemos, pela primeira vez, o Secretário da Agricultura, o Deputado 
Federal Odelmo Leão, que veio, com toda a sua equipe, demonstrar o 
seu plano de trabalho, para que a agricultura possa ser assunto 
permanente e constante nesta Casa. 

Parabenizo V. Exa. por sua preocupação, que também é nossa, de 
buscarmos junto ao CONSEA e todos os órgãos do Estado o combate 
à fome. A vivência que V. Exa teve como sacerdote sempre poderá 
nos brindar, com o seu trabalho e projeto. 

Desejo ainda, com a sua permissão, saudar a todos os servidores 
desta Casa, que, mais uma vez, aqui se encontram, na certeza de que 
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a Assembléia Legislativa haverá de resgatar os seus direitos, 
porque somente assim, unidos pelo trabalho e pelo restabelecimento 
da gratidão, haveremos de nos dedicar ao nosso trabalho. Parabéns a 
V. Exa! 

O Deputado Padre João* - Obrigado. Esteja certo de que estaremos 
ampliando o nosso Ministério nesta Casa, comprometidos e 
atendendo ao apelo de Cristo, que veio para que todos tivessem vida. 
Contaremos com o apoio de todos nesta nobre causa. 

Além de mais recursos, que estaremos sol icitando ao Governo 
Federal, é urgente a desburocratização do processo de financiamento, 
para que esses pequenos produtores rurais e trabalhadores na 
agricultura possam usufruir desses recursos. 

Se atacarmos o problema em sua origem, dando condições de 
produção a esses trabalhadores, não precisaremos, em pouco tempo, 
despender recursos vultosos para corrigir as conseqüências dessa 
deformação estrutural em nosso País. 

A minha origem rural e o meu envolvimento com projetos sociais em 
Ouro Branco, como já fazia referência o nobre companheiro, e em 
outras cidades, como a Horta Comunitária da Associação São 
Francisco de Assis, mostram que a principal saída para o problema da 
fome e da miséria é o incentivo à produção, distribuindo a aplicação 
de recursos em pequenos projetos, em vez de continuar concentrando 
o investimento em grandes propriedades rurais. 

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte)* - Gostaria de aproveitar o 
seu pronunciamento e solicitar a todos os companheiros empenho 
para uma solicitação de seminário legislativo que está na mesa. Aí 
poderemos discutir toda a problemática da fome e trabalhar no Estado 
de Minas junto com o Governo Lula. Solicito a todos os companheiros 
que dêem apoio a esse seminário legislativo neste semestre. Muito 
obrigado. 

O Deputado Padre João* - Esteja certo de que o nosso gabinete 
estará encaminhando. 

Então, este é meu apelo a todos os companheiros e companheiras 
que são também cristãos e têm esse compromisso com um projeto 
bem mais amplo. Espero que estejamos unidos para o sucesso desse 
projeto. É importante que se expresse a fé em todos os espaços que 
ocupamos, seja do nosso trabalho, do lazer, da família. Esta Casa é 
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um espaço privilegiado para garantirmos vida digna a todos os 
cidadãos. Por isso, conto com todos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Caros Deputados e Deputadas; queridos 

funcionários da Casa, sem os quais não poderíamos exercer o nosso 
mandato, caros jornalistas e imprensa, nossos melhores fiscais, num 
primeiro momento, gostaria de dedicar minhas palavras para fazer 
expressiva homenagem àqueles que considero foram os meus 
predecessores e aqui representaram a voz dos que trabalham e lutam. 
E exatamente por isso foram cassados. Homenageio os Deputados 
Armando Ziller, Riani , Bambirra e Wilson Modesto, todos cassados por 
terem apresentado como bandeira dos seus mandatos a defesa da 
democracia e dos direitos dos trabalhadores. Quero homenagear 
também o ex-Deputado Dazinho, que se encontra em situação de 
saúde especial, mas que, do leito em que repousa, demonstra a 
resistência daqueles que dedicam sua vida aos que querem mudar o 
mundo. 

O que me traz aqui neste momento é algo muito mais 
contemporâneo, embora tenha a ver com aqueles que lutam e 
trabalham: os moradores de Contagem, expresso aqui pela fala da 
Deputada Vanessa Lucas, quando se referiu ao decreto do Presidente 
da República, que regulamenta os "Restos a Pagar''. 

Deputada Vanessa Lucas, V. Exa. traz uma causa que é de todos 
nós, interessados em que os contratos sejam respeitados. Aqueles 
que elegeram o Governo Lula querem a mudança que tem como 
centro a defesa dos que trabalham , logo, daqueles contratos que têm 
a ver com a melhoria das condições de vida da população das nossas 
cidades. 

Deputada Vanessa Lucas, buscamos imediatamente informações 
acerca do Decreto no 4.594, do Presidente da República, que nos traz 
algumas preocupações. Concordamos com V. Exa. em que a defesa 
desses contratos é uma pauta de todos os partidos, que desejam que 
se viabilize o contrato assinado pela Prefeitura de Contagem, que 
recupera as áreas degradadas da bacia da Pampulha, que atinge 
também os moradores de Belo Horizonte. É uma bandeira nossa. 
Pouco nos importa que o contrato tenha sido publicado no dia 
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11 /12/2002, logo, 20 dias antes do último dia do Governo Fernando 
Henrique. Para nós, não interessa se o contrato foi assinado às 
pressas, porque corresponde a interesses da população de Contagem 
e de Belo Horizonte. O decreto do Presidente da República 
regulamenta "restos a pagar''. É sua obrigação normatizar a dívida. O 
decreto aponta cortes legais e legítimos. Que sejam respeitados os 
contratos formalizados , em que tenha havido a contraprestação em 
bens de serviços e aqueles em que a licitação e a contratação estejam 
em curso! Não podemos solicitar que o decreto seja anulado. Prefeitos 
do PT fizeram reunião para viabilizar os contratos que dizem respeito 
à melhoria da qualidade de vida. 

Achei muito interessante o brilhantismo do Líder do Governo por 
apresentar a dívida do Governo anterior, representando compromisso 
e transparência. Por isso queremos lembrar que o Presidente 
Fernando Henrique, quando assumiu, recebeu, como "restos a pagar", 
R$ 3.000.000.000,00 e deixou R$ 18.000.000.000,00. Isso é uma 
amarra concreta na viabilização do Governo Lula. Torna-se 
fundamental não utilizarmos os impactos históricos herdados para 
nossas disputas político-partidárias. O Brasil vive situação de grave 
complexidade, dependência e vulnerabilidade externa. Emocionei-me 
ao ver o Deputado Doutor Ronaldo pronunciar-se sobre a situação da 
agropecuária, tão necessitada do mínimo subsídio para seu 
desenvolvimento, seja a aplicação de 25% de depósitos na região de 
origem, seja a procedência dos juros subsidiados. 

A reivindicação de Minas, de que a multa não seja aplicada, é justa. 
A multa de Minas é fruto de contrato assinado pelo Governo do PSDB, 
imposto por FHC e aceito por outro governante do PSDB. O 
Governador Aécio Neves compreendeu que os contratos assinados 
por seu partido são lesivos à economia de Minas. Temos de lutar para 
que Minas não seja prejudicada. Lula faz isso porque está submetido 
à legislação e a condicionantes estruturais impostos pelo FMI. Por 
isso, achamos que a bancada que sustenta o Governador Aécio 
Neves deve se incorporar à nossa luta maior para mudarmos as 
condicionantes estruturais dos contratos internacionais impostos pelo 
FMI. Sem essa mudança, não iremos a lugar algum. Se deixássemos 
de cumprir um contrato, acarretando moratória, os Deputados da base 
de sustentação do Governo diriam que era a falência do Governo 
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Lula. 

Não será uma falência do Governo Lula, mas uma armadilha que a 
situação impôs, com oito anos de um modelo econômico submetido 
ao capital internacional. 

Por isso, queria dizer à Deputada Vanessa Lucas, ao Deputado 
Ronaldo e a todos os presentes que temos um compromisso bem 
maior do que nossas disputas político-partidárias. Continuaremos 
travando-as, mas tenham a certeza de que se darão em torno da 
possibilidade de quem melhor conduzirá o destino dos municípios e do 
País, pois todos nós temos o compromisso de resgatar um projeto de 
soberania nacional, recuperar a independência do País e , sobretudo, 
estabelecer outras condicionantes estruturais nos contratos 
internacionais, para que possamos produzir para nós mesmos, e não 
para o capital internacional. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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. 

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 10 
Inteligência do§ 2° do art. 180 do Regimento Interno 

A Presidência, no exercício de sua competência como intérprete do 
Regimento, como se vê do art. 82, inciso XV, da mesma lei, e tendo 
em vista a necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao § 2° do 
art. 180 do Regimento Interno, decide expedi r decisão normativa 
ratificando entendimento, diversas vezes reiterado pelas Mesas 
anteriores. 

O dispositivo em análise estabelece que a proposição arquivada 
poderá ser desarquivada, a pedido do autor, ficando sujeita a nova 
tramitação. Não fossem certos desdobramentos em sua aplicação 
prática, desnecessária seria a expedição de decisão normativa para 
seu correto entendimento. 

Ocorre que, no início de cada legislatura, alguns parlamentares 
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reivindicam a precedência da autoria do mérito de proposições por 
eles apresentadas na legislatura anterior e que, não tendo alcançado 
o final de sua tramitação, foram encaminhadas ao arquivo. Entendem 
que, na legislatura em curso, o conteúdo da idéia original deve ser 
garantido àquele que primeiro o submeteu ao crivo desta Casa. 

De fato, o espírito que norteia o nosso Regimento aponta nesta 
direção, estabelecendo a prerrogativa do desarquivamento de 
propos1ções apenas ao seu autor. Não estando este no exercício do 
mandato, aí sim, os demais podenam exercê-la. Percebe-se o cuidado 
do legislador, ao elaborar a norma, de assegurar a paternidade das 
idéias a quem de direito. 

Assim sendo, a Presidência decide manter a praxe que já vem 
sendo adotada de, iniciada a primeira sessão legislativa ordinária, 
conceder preferência aos autores de proposições arquivadas, para 
que ofereçam à Casa, novamente, as suas propostas, estabelecendo-
lhes, para tal , o limite máximo de um mês. Vencido este prazo. em 17 
de março próximo, estará aberta a possibilidade a qualquer membro 
deste Poder. 

Mesa da Assembléia, 25 de fevereiro de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso de suas atribuições, e considerando que a 

Decisão proferida em 5/5/99 já não atende aos objetivos pretendidos 
quando de sua edição, decide revogar a referida norma 
complementar, que concede à Comissão Permanente mais 48 horas 
para emissão de parecer, quando for protocolado requerimento 
relativo a perda de prazo. 

Mesa da Assembléia, 25 de fevereiro de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência solicita aos senhores Líderes dos blocos 

parlamentares e bancadas que procedam à indicação dos membros 
das comissões permanentes desta Casa, em cumprimento ao 
disposto no art. 106 do Regimento Interno. 

Designação de Comissões 
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões 

Especiais para emitirem parecer sobre o Veto à Proposição de Lei n° 
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15.520; sobre o Veto à Proposição de Lei Complementar n° 71 ; 
sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 15.452 e 15.521 e à 
Proposição de Lei Complementar n° 72; sobre os Vetos às 
Proposições de Lei nos 15.347, 15.465, 15.475, 15.477, 15.479, 
15.484, 15.508 e 15.513; sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 
15.486 a 15.489, 15.491 a 15.495 e 15.499 a 15.501; e sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição nos 1; 4 e 6/2003, que foram 
publicados na edição anterior. 

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, 
cujo teor foi publicado na edição anterior. 

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho, solicitando o desarquivamento do 
Requerimento n° 3.151 /2002; Sargento Rodrigues (13) , solicitando o 
desarquivamento dos Requerimentos n°S 743/99 e 1.947/2001 e dos 
Projetos de Lei n°s 1.019, 1.138 a 1.141 e 1.234/2000, 1.429 e 
1.726/2001, e 2.235, 2.337 e 2.409/2002; Pastor George, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.202/2002; Doutor Viana, 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no 1.740/2001 ; Dinis 
Pinheiro (18), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 
1.133 e 1.180/2000, 1.399, 1.454, 1.464, 1.540, 1.553, 1.589, 1.666, 
1.703, 1.782 e 1.786/2001, e 2 .007, 2.012, 2.116, 2.289, 2.419 e 
2.420/2002; e Paulo Piau (34), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nos 622/99, 1.011, 1.044 e 1.127/2000, 1.826 e 
1.883/2001 , e 1.967, 2.112, 2.203, 2.225, 2.227, 2.239 a 2 .242, 2 .270, 
2 .271 , 2 .331 , 2.459, 2.460, 2.461 , 2.482, 2.483, 2.500, 2 .501 e 2.503 a 
2.511 /2002. 

O Sr. Presidente- Requerimento da Deputada Maria José Haueisen , 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar no 
1/2003. A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII 
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Weliton Prado, 

solicitando seja formulado apelo ao Sr. Flávio Andrade, Presidente da 
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Souza Cruz S.A., para que seu parque gráfico seja instalado no 
Estado de Minas Gerais, no Município de Uberlândia. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 
1°, transferi-la ao Deputado Pastor George. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, servidores desta Casa, telespectadores da TV 
Assembléia, senhoras e senhores, gostaria de discutir aqui um 
assunto, de certa forma, grave, que não é recente e há muito traz 
conseqüências a nosso Estado: a evasão de empresas e indústrias 
que deixam Minas Gerais e migram para outros Estados por causa 
dos incentivos que têm recebido. 

Destaco a situação de Juiz de Fora - aproveito a presença dos 
ilustres Deputados Biel , Sebastião Helvécio, Alberto Bejani, que 
representam com afinco a cidade de Juiz de Fora e região. Fomos 
surpreendidos, no último dia 16, com uma reportagem publicada pelo 
jornal "O Tempo", expondo que a indústria de torrefação do Café 
Toko, situada em Juiz de Fora, enfrenta enormes dificuldades, 
podendo seguir o mesmo caminho de outras empresas, fechando as 
portas ou abrindo filiais fora de Minas Gerais, em virtude de atrativos e 
de incentivos fiscais. Isso porque, há 22 anos, essa empresa sofre, 
devido a carga tributária reduzida de empresas do mesmo setor 
localizadas em outras regiões, que, por isso, podem produzir com 
custos mais baixos. 

Sr. Presidente, nos últimos anos, o Estado de Minas Gerais perdeu 
mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, por causa da 
transferência de indústrias para outros Estados, principalmente para 
Goiás e a Bahia. 

Há mais de dez anos, mais de 30% do número de empresas no 
Estado de Minas fecharam suas portas, e outras mudaram o endereço 
em busca de vantagens tributárias e incentivos fiscais , como alíquota 
menor em outras regiões do País. 

Estou preocupado não só com a situação de Juiz de Fora. Vou falar 
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de outras reg1oes que estão perdendo empresas por causa da 
terrível guerra fiscal instalada no País. A despeito das dificuldades 
financeiras por que passa nosso País, não se justifica esse terrorismo, 
essa guerra que empobrece o Brasil, pois, à medida que empresas 
são fechadas, aumenta o número de desempregados. A tendência 
dessas pessoas é migrar para outros Estados e regiões, o que não 
resolve o problema, pois gera bolsões de miséria em todo o País. 

Para que a torrefação Café Toko não deixe Minas Gerais, em 
especial nossa querida Juiz de Fora, há necessidade urgente de um 
estudo sobre a reforma tributária no Brasil, a fim de coibir a guerra 
fiscal, a fim de impedir que os Estados continuem tendo prejuízos. 

Não podemos nos afastar do Item no 3 da Carta de Brasília, quando 
os líderes dos Executivos nacionais se comprometeram: "A 
Constituição definirá o novo ICMS como imposto estadual unificado 
em todo o País, com legislação e normatização uniformes, reduzindo 
o número de alíquotas e eliminado as 27 legislações diferentes que 
hoje existem. As normas e as regras de transição para o novo imposto 
serão definidas por lei complementar". 

Os Estados do Nordeste e do Norte oferecem ainda incentivos para 
instalação de fábricas para venda de um Estado para outro e para o 
aumento da capacidade de produção. 

Sr. Presidente, lamentavelmente, percebemos que em alguns 
Estados o ICMS é financiado e em outros há até o perdão total dos 
impostos. Assim vemos que Minas tem sofrido competição dos demais 
Estados aqui dentro e na hora de vender para fora. 

A guerra fiscal tem tirado de Minas investimentos em valores de 
milhões. Um exemplo é a Zona da Mata, região à qual pertenço, que 
já contribuiu com 80% do orçamento do Estado, há 50 anos, e hoje 
não contribui nem com 25%, empobrecendo cada dia mais. Isso é 
muito grave e preocupante. Mas não é só na Zona da Mata em que há 
esses problemas. Segundo informações municipalistas, a falta de um 
Programa de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável 
agrava a situação de pobreza na região da Zona da Mata. Vendo a 
Zona da Mata, uma das mais ricas de Minas, e que ainda assim se 
encontra em situação de empobrecimento, fico pensando na situação 
de outras regiões do Estado. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)- V. Exa. está abordando 
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um assunto dos mais importantes e oportunos. Está fornecendo 
elementos para motivar, cada vez mais, a reforma tributária, tão 
necessária como a previdenciária e a política. Deveríamos incentivar 
pronunciamentos como esse não só nesta Casa, mas também no 
Brasil inteiro, para que efetivamente as reformas aconteçam o quanto 
antes e de forma mais ampla possível. 

Sentimos na pele o grave problema da guerra fiscal. 
Acompanhamos, como V. Exa., a reunião do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva com os Governadores. Pelas notícias recebidas, o 
Presidente da República está disposto a remeter os projetos relativos 
às reformas, inclusive tributária, com maior urgência e abrangência 
possíveis. 

Somos também contra a guerra fiscal , mas Ja temos ouvido 
pronunciamentos do Governador Aécio Neves contra a reforma fiscal, 
declarando que não mais perderá indústrias e empresas em Minas 
Gerais por causa da guerra fiscal. 

Precisamos adotar esse procedimento com firmeza, porque o que 
está acontecendo na Zona da Mata também ocorre por todas as 
regiões de Minas Gerais. 

Concordamos plenamente com a posição de V. Exa. 
O Deputado Pastor George* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio 

Mourão. Muito oportuna e pertinente a fala de V. Exa. 
No Sul de Minas, temos uma situação que nos preocupa. Um 

exemplo é o que aconteceu em Três Pontas, um dos maiores 
produtores de café do País, que está trabalhando para atrair 
investimento no setor industrial, objetivando amenizar o problema do 
desemprego. No entanto, esbarrando com a questão fiscal , tudo fica 
mais difícil, tendo em vista que Três Pontas perdeu empresa de 
material esportivo para a Bahia. 

Tanto Três Pontas como ltajubá e Pouso Alegre têm perdido 
empresas pela falta de estrutura rodoviária, de aeroporto e, sobretudo 
- repito -, essa guerra fiscal para instalação de grandes empresas, 
tendo em vista que as pequenas empresas já têm outros benefícios. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Pastor George, 
V. Exa. é dotado de uma mente privilegiada e iluminada, sempre 
engrandecendo esta augusta Casa. Seu pronunciamento foi feito com 
muita propriedade e objetividade, historiando a difícil vivência do 
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Estado ante a prejudicial guerra fiscal que estamos vivenciando. 
Ela é ruim e altamente malévola. Porém, observamos que o 
Governador Aécio Neves está enfrentando a situação com altivez, 
coragem e ousadia. 

Sabemos que a reforma tributária é imprescindível e inadiável. 
Complementando o sábio pronunciamento do Deputado Pastor 
George, domingo tivemos a oportunidade de observar no "Estado de 
Minas", jornal altamente conceituado pelos mineiros, uma assustadora 
manchete que nos deixou perplexos. Além dessa guerra fiscal , 
deparamos com a falta de acompanhamento, atenção, cuidado e zelo 
de Minas Gerais no que diz respeito à arrecadação de impostos. A 
manchete era a seguinte: "Minas Gerais perde R$500.000.000,00 por 
ano". Sabemos dos problemas e da precariedade de Minas Gerais. 
Além da guerra fiscal , ainda deparamos com a ineficiência do Estado, 
e essa manchete veio ilustrar nosso trabalho. 

Luto constantemente pela redistribuição de ICMS em Minas Gerais. 
Gostaria de contar com a preciosa atenção do Presidente em 
exerc1c1o, Deputado Rêmolo Aloise. Apresentei requerimento 
solicitando a instalação de Comissão Especial para que possamos 
cumprir nosso dever de acompanhamento atencioso, detalhado e 
minucioso da arrecadação do Estado. É inaceitável que a REGAP, por 
exemplo, deixe de pagar, conforme noticiado, R$130.000.000,00 ao 
Estado. Há um ano nessa guerra fiscal, ao lado de meu irmão, 
Toninho Pinheiro, Prefeito de lbirité, e do então Secretário Paulino 
Cícero, tivemos uma luta incansável e incessante na PETROBRAS, 
lutando contra o Rio de Janeiro que queria levar recursos da 
PETROBRAS. Graças a Deus, conseguimos trazer a unidade de 
tratamento de óleo diesel para lbirité, para Minas Gerais, investimento 
esse da ordem de quase R$200.000.000,00. 

É preciso que fiquemos atentos à questão da guerra fiscal. Espero 
que o Congresso possa, o mais rápido possível , promover a reforma 
tributária. Aproveito a oportunidade para solicitar aos senhores que 
nos ajudem a implantar, a concretizar e a promover a redistribuição de 
ICMS em Minas Gerais. Quase R$1 00.000.000,00 são distribuídos 
para os municípios mais ricos em detrimento dos mais pobres. Temos 
a obrigação de ajudar, de servir ao ser humano, aos mais 
necessitados, aos mais carentes. É com esse espírito de 
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solidariedade que conclamo a todos a nos ajudarem a promover e 
implantar, ainda este ano, o ICMS solidário, que, sem sombra de 
dúvida, ajudará milhões de mineiros. Parabéns, Deputado! Obrigado. 

O Deputado Pastor George* - Muito obrigado, Deputado Dinis 
Pinheiro, sua fala corrobora e ajuda no raciocínio que temos passado 
para os Deputados e telespectadores de que é preciso pôr fim à 
questões como guerra fiscal e política de arrecadação. V. Exa. disse 
que o Rio tentava tirar recursos de Minas. Temos visto isso de forma 
mais clara quando empresas do Rio e São Paulo levam empregados 
de Minas Gerais, notadamente de ônibus, à cidade de Campos do Rio 
de Janeiro, que possui boa estrutura e situa-se próxima à nossa 
querida Muriaé. 

Isso é preocupante. São homens que se deslocam de suas cidades, 
de suas casas, deixando suas famílias, tendo de ir trabalhar fora 
porque a oferta de empregos em nosso Estado está diminuindo de 
forma substancial. 

E assim, sucessivamente, ocorre com as empresas situadas em 
cidades vizinhas do eixo Rio-São Paulo: logicamente, o caminho é 
levá-las para fora. Infelizmente, Minas registra significativo fluxo 
migratório, ou seja, pessoas que saem em busca de melhores 
condições, em razão da majoração de alíquotas no Estado ou de 
diferenciais no sistema de compensação de créditos tributários. 

Segundo estatísticas, nos últimos quatro anos, 300 postos de 
combustíveis mineiros fecharam, sendo 200 deles nas rodovias . 
Desde 1999, o ICMS sobre o diesel passou de 12% para 18%. 
Resultado: o combustível ficou mais barato nos Estados vizinhos, e as 
vendas mineiras despencaram. De 1999 para 2002, a arrecadação do 
ICMS cresceu para 47,4%, saltando de R$6.000.000.000,00 para 
R$9.000.000.000,00, segundo dados da Secretaria da Fazenda. 

Minas assistiu ao brutal encolhimento em sua economia nos últimos 
quatro anos, desde 1999. O número de empresas que fecharam as 
portas cresceu 33%, saltando de 12 para 16 mil , tendo a situação se 
agravado no ano passado. 

Assim, propomos debates em favor da reforma tributária JUnto ao 
Governo, como sugeriram alguns colegas, além de lutar para que se 
concretize o mais rápido possível , garantindo ao Estado uma 
economia sustentável e um ataque à guerra do desemprego, 
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ratificando-se o teor, quanto a esse particular, da Carta de Brasília, 
e lutando para que haja globalização interna em nosso Estado e País, 
em proporções igualitárias para todos os brasileiros. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a 

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 
1°, transferi-la ao Deputado Domingos Sávio. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, membros da imprensa, funcionários da Casa, o que 
nos traz a esta tribuna é algo com que já temos aprendido a conviver 
de forma drástica e triste em nosso País, mas que não podemos 
aceitar de forma passiva, sendo necessário nos unir para encontrar 
soluções. 

Encaminharei requerimentos ao Ministro dos Transportes - o nobre 
Deputado Anderson Adauto, figura por quem temos estima, respeito, 
e , acima de tudo, esperança de que seja grande parceiro de Minas 
nas questões ligadas às nossas rodovias - e ao Secretário de Obras. 
Deputado Agostinho Patrús, para que seja tratada em regime de 
urgência a situação calamitosa das rodovias mineiras. Vejam a que 
ponto chegamos: o problema dos buracos em rodovias precisar ser 
objeto de pauta, em regime de urgência, em virtude da preocupação 
dos legisladores mineiros. 

Não estou me referindo a mais uma das milhares e milhares de 
crateras que tomam conta das rodovias brasileiras, mas a uma 
situação que está ceifando vidas, à morte anunciada com que estão 
convivendo todos os que precisam trafegar pela Rodovia 262, nas 
proximidades do trevo de Juatuba. É algo quase impossível de se 
acreditar nos tempos atuais. Não se trata de algo herdado do Governo 
anterior, pois os problemas rodoviários vêm de décadas. 

Trata-se de problema proveniente das chuvas recentes na BR-262, 
uma das principais artérias que liga a região central do Estado ao 
Triângulo e ao Centro-Oeste mineiro. Em virtude de erosão, no final 
de janeiro e início de fevereiro, tivemos a metade da pista totalmente 
arrancada pelas águas pluviais. O que se vê é uma cratera da altura 
do pé direito deste Plenário, algo em torno de 1Om ou mais de 
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profundidade, numa pista de, no máximo, 7m de largura. Portanto, 
pista sem acostamento, de alto tráfego, com filas quilométricas de 
caminhões e veículos. Surpreendentemente, o condutor se vê diante 
de buraco dessas proporções sem sinalização. Na quarta-feira 
passada, encontrava-me com o Vice-Diretor do DER-MG, José Élcio 
Santos Monteze, alertando-o sobre o problema. Disse-me que o 
Governo Estadual já investiu mais de R$1.500.000,00 de recursos 
próprios nesses primeiros meses em operações tapa-buracos, 
recuperando mais de 1.000Km de rodovias federais. No entanto, ainda 
não havia convênio ou repasse de recursos que possibilitasse ao 
Governo de Minas realizar intervenção de maior amplitude como esta: 
recuperar uma v1a de tamanha importância. 

Daí este requerimento, para alertar que existe, naquele local, morte 
anunciada. Inclusive vários acidentes com vítimas graves e fatais. É 
inaceitável que possamos assistir a uma situação dessas. Houve um 
tempo, no Brasil, em que se dizia - e ainda é realidade - que o trânsito 
mata mais do que muitas guerras instaladas pelo mundo. Enquanto 
vivemos momentos de aflição e apreensão diante de possível e 
estúpida guerra. vemos, por onde trafegamos, uma guerra que se 
trava contra nós mesmos. Não podemos assistir a isso de maneira 
impotente, precisamos reagir. O Governo Federal deve tomar medidas 
imediatas. Tudo bem que devemos ter tolerância, que há necessidade 
de tempo para organizar um planejamento de médio e longo prazos, 
mas situações emergenciais têm que ser tratadas com rapidez, de 
forma urgente. Nesse caso específico, não podemos assistir, 
passivamente, à omissão do Governo Federal. 

Requeremos, portanto, uma ação em caráter de urgência, sob pena 
de o DER, o Ministério dos Transportes e o Governo Federal serem 
responsabilizados. Aquela é uma rodovia federal e não há sinalização 
alertando o motorista dos riscos de cair numa cratera. Como dizia, 
enquanto despachava com o Diretor do DER, Renato César do 
Nascimento Santana, no mesmo minuto caía um veículo Blazer no 
referido buraco, parece-me que o terceiro. E nada se faz . 

O Deputado Neider Moreira ( em aparte) - Agradeço a V. Exa. pelo 
aparte e reforço o que afirma. É importante lembrar que dois 
documentos foram entregues. Um deles, ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e o outro, durante a campanha presidencial , ao 
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Lula, elaborado pelo PRODESCOM Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Centro Oeste Mineiro - , que 
enumerou prioridades apresentadas pelos 77 municípios. Não foi um 
ou outro município que pleiteou a duplicação desse trecho da BR-262, 
mas os 77 conjuntamente, como uma das cinco prioridades 
apresentadas ao Governo Federal. 

A situação é realmente estarrecedora. Passamos naquele local 
quase todos os dias. Parabenizo a V. Exa. pela abordagem de fato 
extremamente importante. 

O Deputado Domingos Sávio* - Muito obrigado, Deputado Neider 
Moreira. 

Concluindo, registro um alerta que esta Casa Legislativa faz no seu 
dever de fiscalizar as ações dos Governos Estadual e Federal, pois 
temos que trazer os reclames da nossa população. Trata-se de 
questão de urgência, e estamos enviando ofício ao Secretário 
Agostinho Patrús, para que a Secretaria de Obras Públicas encontre 
solução. Naturalmente, fazemos outro requerimento, o qual queremos 
compartilhar com os companheiros do Centro-Oeste e do Triângulo 
Mineiro, reivindicando a duplicação da BR-262. É inadmissível apenas 
essa operação emergencial. A duplicação da BR-262 é uma 
necessidade para o desenvolvimento de Minas, do Centro-Oeste e do 
Triângulo Mineiro, de toda esta grande região que tem sido 
marginalizada, em termos de grandes investimentos, por parte do 
Governo do Estado. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte)* - Quero saudar o 
Deputado Domingos Sávio por discutir conosco essa preocupação 
constante dos mineiros com a situação de nossas estradas. Fazendo 
coro às suas palavras, convido-os a refletir sobre preocupação 
externada pelo Ministro Anderson Adauto com relação ao preço 
cobrado para manutenção das estradas federais e a dificuldade para 
ajustar a tarifa correta, recorrendo, inclusive, ao Exército para socorrê-
lo nessa estratégia de tentar ajuizar o preço correto para a 
conservação das nossas estradas. Trago essa fala porque sou de Juiz 
de Fora e lá temos empresa municipal de pavimentação, a EMPAV, 
empresa pública que tem conseguido fazer obras, não apenas no 
sentido do recapeamento de ruas, mas de estradas. Certamente tem 
um conhecimento que poderá ser usado pelo Poder Público para que 
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possamos ter parâmetros para a realização de atitudes urgentes e 
emergentes, conforme V. Exa. assinala. Gostaria que, ao encaminhar 
o requerimento , sejam também analisadas pelo Governo Federal as 
potencialidades das nossas várias municipalidades para que, de forma 
consorciada, possa se estabelecer uma ação entre Governo Federal , 
Estadual e municípios. Certamente, se houver mecanismo de 
compensação do Governo Federal para com essas entidades 
municipais, estaremos fazendo uma dupla defesa. A defesa da vida, 
porque as nossas estradas representam ameaça constante e real 
àqueles que precisam usar o direito constitucional de ir e vir, e , ao 
mesmo tempo, uma defesa contundente do municipalismo, pois 
estaremos valorizando nossas administrações mun1c1pais, que 
poderiam receber esse recurso e beneficiar o povo de Minas. Muito 
obrigado e parabéns a V. Exa. 

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço ao nobre companheiro 
pela contribuição. Sem dúvida, a parceria entre municípios, Estado e 
União deve ser um caminho para que possamos enfrentar um 
problema de tamanha magnitude. 

Concluindo, quero registrar não apenas nossa aflição, mas a 
convicção de que temos, nas pessoas do Ministro Anderson Adauto e 
do Secretário Agostinho Patrús, representações dignas que 
compreendem a angústia desta Casa, que podem acolher nosso 
reclame e, em caráter emergencial, solucionar este e outros 
problemas que representam risco iminente de vida para nossos 
concidadãos. E, naturalmente, esperamos que haja preocupação de 
médio e longo prazo. 

Nesse sentido, deixo a esta Presidência solicitação para 
organizarmos uma comissão suprapartidária, de preferência que 
contemple as várias regiões do nosso Estado - como característica 
forte e positiva desta Casa -, para encaminhar a voz deste Legislativo, 
sob a liderança do nosso Presidente e de V. Exa., Deputado Rêmolo 
Aloise, ao Ministro Anderson Adauto, para que se sensibilize, para que 
aja em tempo recorde, priorizando Minas Gerais. Sim, por que não? 

Já assistimos muitas vezes ao Governo Federal atender 
prioritariamente São Paulo e aos reclames do Nordeste. E Minas 
Gerais? Temos um Ministro mineiro, ex-Deputado, ex-Presidente 
desta Casa. Vamos em comissão ao Deputado Anderson Adauto pedir 
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prioridade para a duplicação da BR-262 e para as estradas 
mineiras, que estão em petição de miséria, na nossa região Centro-
Oeste; além da BR-262, a BR-494, no trecho entre a BR-262, na 
altura de Nova Serrana e Divinópolis, e até a ligação com a BR-381, 
em Oliveira, está um caos, intransitável. Essa é uma rodovia 
extremamente importante para o desenvolvimento econômico daquela 
região. 

Acredito que uma comissão de natureza suprapartidária, que leve o 
espírito dos mineiros e os anseios das diversas regiões ao Ministro 
Anderson Adauto, irá se somar à voz da direção desta Casa, à do 
Governador Aécio Neves, que antes mesmo de convênio formalizado 
está investindo dinheiro do Estado para recuperar as rodovias 
federais. Aí, sim, sairemos das proposições para a execução da 
melhoria das nossas estradas e melhor qualidade de vida para o 
nosso povo. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Sr. Presidente, 
quando vejo o Deputado Sávio, sangue novo nesta Casa, lutando pela 
duplicação, relembro quando ouvíamos o Deputado Jaime, há oito 
anos, que também lutava pela duplicação. Quando ouvi o Deputado 
Marcelo Gonçalves também falar da mesma estrada e seus 
problemas, que começam em Divinópolis e passam por ltaúna, vejo 
que temos de ter esperança no novo Governo - isso foi bem 
ressaltado pelo Deputado Sávio, quando lembra o nome do Ministro 
Anderson Adauto. 

O companheiro Anderson tem de se lembrar de Minas Gerais, e não 
ouvir o cenário nacional dizendo que está privilegiando o Estado. 
Minas Gerais tem a maior malha viária. Temos os maiores problemas. 
Se não for priorizado o Estado de Minas Gerais, ainda mais com um 
mineiro no ministério, a situação ficará difícil. Uma parceria entre os 
governos Federal e Estadual tem de ser feita. 

Não poderia deixar de relembrar o saudoso Deputado Jaime, que 
também ocupava esta Tribuna, e a oportunidade que tivemos de 
presenciar quando brigava por essa duplicação, que ficou no sonho. 
Tenho certeza de que, com a bravura do Deputado, que chega com 
sangue novo, com essa força suprapartidária, teremos frutos para 
aquela região. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de relatar que a população belo-
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horizontina está assustada com o problema do transporte. 

Deixo o meu apelo a Fernando Pimentel , Prefeito de Belo Horizonte, 
e a Ricardo Mendanha, Presidente da BHTrans, pois estamos em 
período de alerta. O belo-horizontino está assustado por causa da 
paralisação, o "minhocão" já começou, o transporte vai parar, e 
sabemos perfeitamente que os problemas com as linhas do DER 
foram solucionados. Não temos problemas com linhas do DER que 
servem a Belo Horizonte; mas, temos, agora, com linhas da BHTrans. 

Não adianta exigir salário. Quem determina os salários do motorista 
e do trocador é a BHTrans. Não é empresário de ônibus que dá 
aumento a motorista e a trocador. Esse repasse é dado, permitido e 
autorizado pela BHTrans. 

Apelo a Ricardo Mendanha e a Fernando Pimentel , Prefeito de Belo 
Horizonte, do PT, que vem administrando bem Belo Horizonte, cidade 
que hoje consegue despontar como boa para se viver em todo o 
cenário da administração do PT. 

Mas não podemos deixar o transporte coletivo parar, porque quem 
determina salário de motorista e de trocador é, umca e 
exclusivamente, a BHTrans. Não adianta quebrar ônibus nem colocar 
o povo na rua, porque tenho certeza de que Ricardo Medanha tentará 
resolver. 

Então, faço esse apelo à Bancada do Partido dos Trabalhadores e à 
companheira, ex-Vereadora, Deputada Jô Moraes, defensora dos 
trabalhadores do transporte coletivo, para que juntos não deixem o 
transporte parar nem o belo-horizontino ser prejudicado, pois quando 
o transporte pára, Belo Horizonte também pára. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio* - Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
28 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaríamos muito de 

discutir o veto da matéria, mas, mais uma vez, a base do Governo não 
comparece ao Plenário da Assembléia. Isso tem sido uma constante. 
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Não discutem nem fazem nenhuma mobilização para estarem 
presentes. Não sei por onde anda a base do Governo. Talvez tenha 
viajado com o Governador para a Europa ou para os Estados Unidos, 
não sei para onde ele foi. Como há poucas pessoas da base do 
Governo para a discussão do veto, não justifica o PT, a oposição, 
fazer a discussão sozinho do veto. 

Temos muito a dizer, até para analisar essa viagem do Governador. 
O Estado está com um poder de endividamento muito grande e ele 
deve, provavelmente, trazer muitos dólares dos Estados Unidos para 
Minas Gerais. Mas, segundo ele, o poder de endividamento que o 
Estado apresenta é zero. Porém, ele quis ir e lá arranjar dinheiro não 
sei com que propósito de endividamento. 

Para que não façamos a discussão sozinhos, pediria a V. Exa. que 
terminasse, de plano, a reunião, porque, nitidamente, não há quórum. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
26, 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 1a REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/2/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário 
Agostinho Patrús - Palavras do Sr. Roberto Vedovato - Entrega de 
placa - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro 
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Gil 
Pereira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Maria Olívia - Marília Campos - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
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Vanessa Lucas- Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 reuniões anteriores. 

Atas 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

Vice-Governador Clésio Andrade, representando o Governador do 
Estado, Aécio Neves; Roberto Vedovato, Presidente da FIAT do 
Brasil ; Cristiano Rattazzi , representando a família Agnelli; Rondon 
Pacheco, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; Senador 
Eduardo Azeredo; Deputado Federal Vittorio Medioli ; Gabriele Annis , 
Cônsul da Itália; e o Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Estado 
de Transportes e Obras Públicas, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença, em Plenário, do Prefeito de 

Nova Lima, Vítor Penido, e do Prefeito de Betim , Carlaile Pedrosa. 
Destinação da Reunião 

O locutor - Destina-se esta reunião à realização de homenagem 
póstuma ao Sr. Giovanni Agnelli , Presidente de Honra da FIAT S.P.A. 

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 
Esta Presidência tem o prazer de dar início à reunião especial em 

memória de Giovanni Agnelli, convocada a requerimento do Deputado 
Agostinho Patrús, hoje Secretário de Transportes e Obras Públicas. 

Este é o reconhecimento do parlamento mineiro ao legado do ex-
Presidente do grupo FIA T para a economia e o desenvolvimento de 
Minas Gerais. Graças à diligência e ao empenho de Giovanni Agnelli , 
nosso Estado foi alçado à condição de pólo da indústria automotiva. 
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Conhecido como "L'Avvocato", o neto do fundador de um dos 

maiores grupos industriais da Itália estava, havia dez anos, na 
Presidência da sociedade, quando decidiu trazer para Betim, em 
1976, as inovações da tecnologia automobilística italiana e seu 
"design" industrial , único no mundo. O resultado desse ato pioneiro 
está diante dos nossos olhos. Betim, movida pela FIAT, é um dos 
maiores municípios do Estado e um centro gerador de empregos e de 
riqueza que impulsiona o crescimento da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Sete Lagoas, mais recentemente, com o impacto da 
fábrica da lveco, é outra prova da parceria definitiva entre Minas 
Gerais e o grupo FIAT. 

Atento à globalização da economia, "L'Avvocato" buscou, em sua 
gestão, a internacionalização dos produtos da sociedade, ao implantar 
fábricas do grupo no Brasil , na Polônia e na Rússia. 

Como aficionado do esporte, Agnelli incorporou ao grupo a marca 
Ferrari, hoje a grande estrela das competições de Fórmula 1, que tem 
entre seus pilotos o brasileiro Rubens Barrichello. 

Esse grande italiano, que muito se identificava com a alma 
brasileira, era, também, um amante do futebol , chegando a dirigir a 
equipe da Juventus, uma das mais importantes da Itália. 

A FIAT, em uma época memorável, patrocinou o esporte mineiro e 
contribuiu para que a equipe de vôlei do Minas Tênis Clube se 
tornasse tricampeã nacional. Inúmeros projetos culturais foram 
desenvolvidos no Estado, beneficiando nossos artistas e 
proporcionando ao público a oportunidade de assistir a grandes 
espetáculos. Quem sabe, em homenagem a Agnelli , possam ser 
retomados esses patrocínios neste momento em que o segmento 
cultural mineiro tanto necessita de apoio? 

Dois produtos associam, em especial , a fábrica mineira e a marca 
italiana. O Fiat Uno, apresentado em 1983, inovava na eletrônica, na 
escolha de materiais alternativos e na adoção de um motor concebido 
para diminuir a poluição. Prático, econômico e seguro, foi o carro do 
ano na Europa em 1984 e imediatamente ganhou as ruas e as 
estradas brasileiras. O Palio, concebido para ser um carro mundial, foi 
lançado pioneiramente no Brasil , em 1996, e hoje é fabricado em sete 
outros países, com sucesso semelhante ao do Uno. 

Empresário de visão, Agnelli foi responsável pela consolidação de 
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um dos maiores grupos industriais do mundo, cuja filosofia permitiu 
a popularização do automóvel, seguindo a orientação de seu avô, que 
criou, ainda em 1936, o conceito de carro popular. 

Esse italiano de espírito empreendedor dedicou-se também à 
política, tendo ocupado o cargo de Senador no parlamento de seu 
país. Reverenciamos, pois. com mais uma razão, o colega 
parlamentar. 

Giovanni Agnelli inscreve-se hoje na memória da Itália e de outras 
nações, entre as quais o Brasil, que, para ele, era, antes de tudo, 
Betim e Minas Gerais. Louvamos hoje, com profunda emoção, essa 
personalidade ímpar e generosa, que participou de maneira decisiva 
na industrialização e na modernização de nosso Estado. 

Os mineiros têm, portanto, um sentimento de grande apreço à 
pessoa de Agnelli , e o Legislativo mineiro, como porta-voz de seu 
povo, irmana-se ao luto da comunidade italiana, especialmente à de 
Turim, berço da fábrica italiana de automóveis, origem da sigla FIAT, 
tão presente no nosso cotidiano. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Agostinho Patrús 
Prezado Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que representa nesta 

solenidade o Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa. Exmos. 
Srs. Vice-Governador, Clésio Andrade, representando o Governador 
do Estado, Aécio Neves, e Roberto Vedovato, Presidente da FIAT do 
Brasil; registramos, com muita honra, a presença do Dr. Cristiano 
Rattazzi, sobrinho de Giovani Agnelli , aqui representando a família 
Agnelli ; Exmo. ex-Governador do Estado Dr. Rondon Pacheco; Sr. 
Senador e ex-Governador do Estado Eduardo Azeredo; Sr. Deputado 
Federal Vittorio Medioli ; Sr. Cônsul da Itália, Gabriele Annis; Srs. 
Diretores e funcionários das empresas do grupo FIAT, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, minhas senhoras e meus senhores, este 
momento exigia de nós um pronunciamento escrito. Comecei a fazê-
lo, mas senti que preferia deixar que a emoção me levasse, mesmo 
com os riscos de me perder nas lembranças desse grande italiano e 
brasileiro Giovani Agnelli. Nós, de Minas, nós, do Brasil , confundimos 
Giovani Agnelli como italiano e como brasileiro. Foi ele aquele homem 
corajoso, obstinado, empresário competente, que viu em nosso País, 
especialmente em nosso Estado, na década de 70, a possibilidade de 
se fundar aqui uma grande fábrica de automóveis, juntamente com o 
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nosso Governador Rondon Pacheco. Nesta Casa aconteceram 
acaloradas discussões sobre aquele projeto. Os Deputados que 
tinham assento nesta Casa, o Líder do Governo, Deputado Bonifácio 
Andrada, pai do Líder do PSDB nesta Casa, o Deputado Antônio 
Carlos Andrada, e o Líder do MDB, que era Tarcísio Delgado ou 
Dalton Canabrava, promoveram grandes discussões. Houve uma 
disputa entre ARENA e MDB. Mas, na realidade, os Deputados, por 
unanimidade, aprovaram o projeto encaminhado a esta Casa pelo 
Governador Rondon Pacheco. A Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais tem a sua história fincada na fundação da FIAT e no 
desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País. A FIAT hoje se 
torna a maior fábrica de automóveis do nosso País, enfrentando todos 
os gigantes de outros países. Giovani Agnelli herdou de seus pais e 
dos seus avós o amor à sua pátria e a vontade de expandir a FIAT, 
como conversávamos, antes da reunião, com o Dr. Cristiano Rattazzi. 
A vontade de Giovani Agnelli era levar aquela maravilhosa marca 
FIAT a todos os cantos do mundo. Na década de 70 lembrou-se de 
que a América do Sul e a América Latina também precisavam 
conhecer a maravilhosa máquina da FIAT. Vemos hoje que o Brasil e 
o mundo conhecem muito bem a nossa fábrica da FIAT de Betim, 
porque daqui muitos motores são exportados, bilhões de dólares são 
trazidos para a nossa balança comercial por essa empresa que 
marcou uma divisória no Brasil e em Minas Gerais: antes da FIAT e 
depois da FIAT. Não imaginavam os italianos que vieram para o Brasil 
no final de 1800 que 80 anos depois surgiriam dois homens com visão 
de futuro, com visão do amanhã. Esses homens, Rondon Pacheco e 
Giovani Agnelli, fizeram, muitos anos depois, com que Brasil e Itália, 
mais precisamente Minas Gerais e Itália, se transformassem num só 
povo, num só coração e numa só alma, pulsando no sentido do 
desenvolvimento econômico. 

Gostaríamos que V. Exa., Dr. Cristiano Rattazzi, levasse esta 
homenagem do povo de Minas à família. Além disso, que o Dr. 
Roberto Vedovato, Presidente da FIAT no Brasi l, também transmitisse 
aos Diretores da FIAT em todo o mundo o quanto Giovanni Agnelli é 
admirado, lembrado e amado nesta terra de Minas e o quanto 
representa para o nosso Estado, que sente hoje uma perda tão 
grande quanto sente a Itália. 
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Podemos dizer também que a Itália teve em Giovanni Agnelli , no 

século XX, uma grande personalidade. Foi Senador da República, 
Presidente de honra da FIAT, Presidente da Juventus, enfim, um 
homem que tinha não só o entusiasmo e o calor de um coração 
italiano a pulsar no seu peito, mas também a vontade de bem servir a 
sua pátria e ao nosso País. 

Por isso, Minas Gerais relembra o seu nome e, nesta noite, o traz à 
nossa Casa tão festivamente freqüentada, porque queremos dizer ao 
Dr. Vedovato e ao Dr. Rattazzi que não só estamos sentindo a falta 
desse grande homem como também estamos a comemorar a vida e o 
quanto ele pôde, na sua trajetória, levar de bem à Itália e ao nosso 
País. 

Portanto, a nossa homenagem a esse grande italiano e brasileiro, se 
me permitem que assim o chame. Sentimo-nos cada vez mais 
honrados com essa possibilidade . Levem à família Agnelli e à família 
italiana a homenagem de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Roberto Vedovato 
Sr. Presidente, Sr. Vice-Governador Clésio Andrade, representando 

o Governador do Estado, Aécio Neves; Sr. Senador Eduardo Azeredo; 
ex-Governador Rondon Pacheco; Deputado Federal Vittorio Medioli ; 
Deputado Agostinho Patrús; Cônsul da Itália, Gabriele Annis; Sr. 
Cristiano Rattazzi ; minhas senhoras e meus senhores. Antes de iniciar 
minhas palavras de agradecimento, desejo registrar meu especial 
conforto pela presença, entre nós, do Dr. Cristiano Rattazzi , sobrinho 
do homenageado Giovanni Agnelli, que fez questão de estar presente 
a esta solenidade, representando sua ilustre família . Destaco ainda o 
acerto da escolha da data de hoje. exatamente aquela em que, na 
Itália, se celebra a missa de 30° dia. 

A homenagem que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta 
à memória de Giovanni Agnelli não somente faz justiça às tradições 
desta Casa, digna intérprete das características de generosidade do 
povo mineiro, mas completa um ciclo de respeito recíproco instaurado 
há 30 anos, que caracterizou o relacionamento do Presidente de 
honra da FIAT com este Estado e com suas instituições, 
especialmente com seu Poder Legislativo. Congratulando-se com o 
Governador Rondon Pacheco, ao ser informado dos procedimentos 
formais a que se submeteria o acordo firmado com o Estado em 
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14/3/73, manifestou sua especial satisfação em saber que o 
documento deveria passar pela aprovação da Assembléia Legislativa. 

Suas palavras foram que "o Legislativo é o Poder mais próximo dos 
cidadãos comuns, mais identificado com suas preocupações e 
anseios mais legítimos". 

Desde então, Awocato Agnelli sempre perguntava, quando das 
sucessivas alterações ao acordo original, se seriam submetidas à 
aprovação da Assembléia de Minas, reconfortando-se ao ouvir a 
resposta afirmativa. 

Peço vênia para prosseguir no tratamento de "Awocato" que há 
pouco dediquei ao homenageado. Trata-se de marca indelével que, 
segundo ele, transformara-se em seu nome artístico, o seu nome 
d'arte. 

Dentro de 18 dias terão transcorrido exatos 30 anos da assinatura 
do documento que tinha o alentado nome de Acordo de Comunhão de 
Interesses entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a FIAT 
S.P.A. , para a Instalação de uma Indústria Automobilística no Estado, 
o que resultou na constituição da Fiat Automóveis S.A., no Município 
de Betim, e acarretou ainda a assinatura de outro acordo análogo, que 
constituiu a FMB S.A. Produtos Metalúrgicos, hoje Teksid do Brasil. 

Foram dias agitados, aqueles, em Belo Horizonte e em toda Minas. 
A imprensa nacional da época não deixava de manifestar uma certa 
descrença, velada ou não, quanto à realização do que iria ser 
contratado, enquanto que os jornais locais, correspondendo ao 
sentimento dos mineiros, afirmavam não só a certeza do 
empreendimento, mas também a convicção de que se tratava de 
oportunidade sem igual para que o Estado queimasse etapas na 
evolução de sua história econômica. 

O "Avvocato" desembarcou no Aeroporto da Pampulha às 9 horas 
da manhã, aguardado por uma multidão de repórteres. Às 11 horas, 
no Palácio da Liberdade, teve lugar a solenidade de assinatura. 

Rondon Pacheco tinha a consciência da importância da parceria que 
fora buscar em Turim , antes mesmo de tomar posse como 
Governador. Por isso é que se mostrou extremamente emocionado na 
saudação que dirigiu à Agnelli, dizendo-lhe: 

"A V. Exa. , Sr. Giovanni Agnelli, como Presidente do grupo FIAT, 
cabe-me dirigir a palavra de agradecimento e de exaltação do 
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Governo e do povo de Minas Gerais. A sua personalidade 
marcante, em que se conjugam traços vigorosos de homem de 
empresa e de cidadão afinado com os interesses da comunidade e da 
Pátria, desperta-nos admiração e infunde confiança. Saúdo em V. 
Exa. o empresário moderno, ativo e competente, dotado de espírito 
universal, e o cidadão afinado com seu tempo." 

Essa avaliação feita por Rondon Pancheco, já àquele tempo, 
sintetiza de maneira justa e verdadeira os traços de caráter do 
"Avvocato", no julgamento que a história hoje lhe faz, quando de seu 
desaparecimento. 

Falando de história, Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me 
evocar um pouco mais aqueles dias históricos que transcorreram 
entre 14 de março e 5 de abril de 1973, data da aprovação do acordo 
por esta Casa, neste mesmo Plenário, então recém-inaugurado, tendo 
para cá se transferido a Assembléia de seu endereço na Rua dos 
Tamoios, onde, no passado, tivera sede a Casa d'ltalia. 

Antes mesmo da chegada da mensagem do Sr. Governador à 
Assembléia, o acordo com a FIA T já acendia calorosos debates entre 
os Srs. Deputados. Liderava a bancada do Governo o Deputado 
Bonifácio José Tamm de Andrada, e a Liderança da Oposição tocava 
ao Deputado Tarcísio Delgado. Os dois blocos se empenhavam nas 
suas respectivas estratégias para a convocação dos políticos e dos 
especialistas, que deveriam comparecer à Casa para prestar os 
devidos esclarecimentos sobre o acordo em exame. Nada mais justo e 
correto, tratando-se da assunção de vultosos compromissos de ambas 
as partes envolvidas. 

Um Deputado, porém, destacou-se de maneira especial, Sylo Costa, 
o qual , embora integrante do partido governista, assumiu o papel de 
principal inquisidor, elaborando ao final uma brilhante declaração de 
voto em separado, em que antecipava o perfil do futuro Presidente do 
Tribunal de Contas, que viria a ser fiscal rigoroso dos negócios 
públicos. Seu voto favorável à aprovação do acordo respaldou a 
unamme aprovação do projeto encaminhado pelo Executivo, 
dignificando o "nihil obstat" concedido pelo Legislativo, porque 
pensado, meditado, meticuloso e amadurecido. 

A mensagem do Governo deu entrada no dia 23 de março, 
solenemente encaminhada ao Presidente da Assembléia, Deputado 
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Rafael Nunes Coelho, pelo Prof. Francisco Teodoro de Almeida, 
Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva. Disse o Presidente: "Não 
precisamos encarecer o significado e importância destes documentos. 
Sabemos do valor de uma indústria automobilística, com seu reflexo 
sócio-econômico, extraordinário no processo de desenvolvimento 
econômico de Minas Gerais." 

No dia 5 de abril ocorreu a aprovação final do acordo, na 1 078 

Reunião Extraordinária, iniciada às 20h37min, prolongando-se pela 
madrugada seguinte. A alvorada da FIAT em Minas coincidiu com a 
alvorada do dia 6 daquele mês. 

A partir daí, a história é conhecida. Em tempo recorde, foi 
implantada e inaugurada a Fiat Automóveis S.A., em 917176, de novo 
com a presença do "Avvocato", que hoje é objeto desta tocante 
homenagem. É a ele, o "Avvocato" Giovani Agnelli , que passo agora a 
palavra, repetindo o que disse, naquela manhã de maio de 1973, 
contemplando a Praça da Liberdade do balcão do Palácio. 

Antes de falar sobre a assinatura do acordo, gostaria de chamar a 
atenção para a semelhança existente entre esta cidade e a minha. 
Quando cheguei , notei as montanhas iguais às nossas, ruas talhadas 
no mesmo estilo, formando na cidade dos mesmos pequenos 
quarteirões, como em Turim. Notei, enfim, uma data inscrita em um 
monumento de 1789, de quando aqui começou a luta pela liberdade, 
1 00 anos antes da fundação da FIAT. Existe uma certa afinidade de 
caráter entre a gente acostumada a viver nas montanhas. Nós, 
piemonteses, também fomos os primeiros a lutar pela independência 
nacional. Creio que não foi o acaso que nos uniu, pois esta 
característica comum nos unirá no trabalho e assegurará perfeita 
afinidade entre nós. 

Com essas palavras proféticas do Avvocato Agnelli, Sr. Presidente, 
encerro minhas palavras, comovido e, em nome de todos os que 
trabalham no Grupo Fiat, formulo meus agradecimentos à ilustre 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais pela homenagem prestada à 
memória daquele que continuará sendo sempre o nosso modelo e 
nossa inspiração. Pela atenção, obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. 

Roberto Vedovato, Presidente da FIAT do Brasil , de placa alusiva a 



esta homenagem, com os seguintes dizeres: (- Lê:) 
"A coragem e o dinamismo são a marca do século em que viveu 

Giovanni Agnelli , o homem que transformou a FIAT, primeira fábrica 
de automóveis de Minas Gerais, em modelo de gestão criativa e 
desenvolvimento tecnológico. A homenagem póstuma deste Poder 
Legislativo ao estrangeiro que inscreveu sua vida na história do 
Estado.". 

- Procede-se à entrega de placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi 
publicada na edição do dia 25/2/2003). Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 25/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento do Sr. 
Marcos Wellerson Pimenta de Figueiredo, ocorrido em 22/2/2003, em 
Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Antônio Guimarães Filho, ocorrido em 21 /2/2003, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Flávio Dino Rigotto, ocorrido em 21 /2/2003, em Ouro Fino. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do 
Sr. Jofre Rafael dos Santos, ocorrido em 21 /2/2003, em Poços de 
Caldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da 
Sra. Marignes Gotschai Silva, ocorrido em 17/2/2003, em Belo 
Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2003 

ATA 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/2/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à 
Constituição nos 19 e 20/2003 - Projetos de Lei Complementar n°s 5 a 
8/2003 - Projetos de Lei n°s 113 a 187/2003 - Requerimentos dos 
Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e Jô Moraes e outras -
Proposições não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados Leonardo 
Moreira (2) e Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Alberto Bejani, Elmiro 
Nascimento e Wanderley Ávila (2} - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Biel Rocha, Fahim Sawan, Domingos Sávio, Sargento 
Rodrigues e Doutor Ronaldo - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Palavras do Sr. 
Presidente - Decisão da Presidência - Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos às 
Proposições de Lei Complementar n°S 73 e 7 4 - Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 15.471 
e 15.476 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos às 
Proposições de Lei nos 15.430, 15.461 e 15.470- Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 15.341 , 
15.466 e 15.498 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os 
Vetos às Proposições de Lei n°s 15.469 e 15.472 - Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
2/2003 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 3/2003 - Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 5/2003 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 7/2003 - Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 8/2003 - Comissões 
Permanentes para o biênio 2003-2004 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Jô Moraes 
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e outras; deferimento - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei no 15.327; discurso do Deputado Rogério 
Correia; questão de ordem; encerramento da discussão; manutenção 
do veto; declaração de voto - Requerimento do Deputado Paulo Piau; 
deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antôn io Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão 
- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
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- O Deputado Sebastião Helvécio, 2°-Secretário "ad hoc", 

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

Correspondência 
-O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Da Sra. Ellen Gracie, Ministra do STF, solicitando a manifestação 
desta Casa a respeito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
2.379. 

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de 
Minas, solicitando a aprovação do Projeto de Lei no 2.482/2002. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 2.482/2002.) 

Dos Srs. Geraldo Ferreira Vaz e Hermógenes de Andrade, Prefeitos 
Municipais de Cláudio e Guaraciaba, respectivamente, solicitando a 
derrubada do veto à Proposição de Lei no 15.34 7. (- Anexe-se ao veto 
à Proposição de Lei no 15.347.) 

28 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° 19/2003 
Suprime o § 2° do art. 288 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica suprimido o § 2° do art. 288 da Constituição Estado, 

passando a parágrafo único o § 1 o. 
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Ana Maria - Dimas Fabiano - Rêmolo Aloise - Dinis Pinheiro -

Ermano Batista - Wanderley Ávila - Neider Moreira - Bonifácio Mourão 
- Alencar da Silveira Júnior - Paulo Piau - Adalclever Lopes -
Domingos Sávio - Maria Olívia - Gustavo Valadares - lvair Nogueira -
José Henrique - José Milton - Vanessa Lucas - Lúcia Pacífico -
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Antônio Júlio - Bispo Gilberto - Sebastião Navarro Vieira - Doutor 
Viana - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Luiz Humberto Carneiro -
Dalmo Ribeiro Silva. 

Justificação: O art. 288 da Constituição do Estado estabelece 
jornada de 24 horas semanais para ocupantes do cargo de 
Especialista de Educação, ressalvando-lhes o direito de opção pelo 
regime de 40 horas semanais. No entanto, o § 2° do referido artigo 
restringe esse direito aos servidores em início de exercício, os quais 
têm prazo de 90 dias para manifestar sua escolha. Com essa 
restrição, um significativo contingente de especialistas que cumprem o 
regime básico de 24 horas fica impedido de optar pela jornada mais 
extensa, ainda que queira fazê-lo, motivado pelo aumento 
proporcional do vencimento, correspondente ao acréscimo do tempo 
de trabalho. 

Evidencia-se, pois, tratamento diverso para uma mesma classe de 
servidores, o que nos leva a propor esta proposta de emenda à 
Constituição, a cuja aprovação contamos com o apoio de nossos 
pares. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 20/2003 
Altera os §§ 1 o a 4° do art. 128 e o inciso XXVI do art. 90 da 

Constituição do Estado e o art. 22 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1 o - O art . 128 e seus §§ 1 o a 4° da Constituição do Estado 

passam a vigorar nos termos seguintes: 
"Art. 128 - A Procuradoria-Geral do Estado é instituição diretamente 

subordinada ao Governador do Estado, incumbida da representação 
judicial do Estado, da consultoria e do assessoramento jurídicos do 
Poder Executivo. 

§ 1° - Lei complementar organizará a Procuradoria-Geral do Estado 
e disporá sobre a carreira de Procurador do Estado, para cujo 
ingresso será indispensável a prévia aprovação em concurso público 
de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de Minas Gerais, em todas as suas fases. 

§ 2° - É assegurada estabilidade ao Procurador do Estado após três 
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anos de efetivo exerc1c1o no cargo, desde que aprovado em 
avaliação de desempenho, apresentada em relatório circunstanciado e 
conclusivo da Corregedoria do órgão. 

§ 3° - O Procurador-Geral do Estado é nomeado em comissão pelo 
Governador do Estado, escolhido, preferencialmente, entre os 
membros da carreira com mais de trinta e cinco anos e que cumpram 
as exigências previstas na lei complementar mencionada no § 1 o 

deste artigo. 
§ 4° - As funções de representação judicial do Estado, de consultoria 

e de assessoria jurídica do Estado de Minas Gerais são privativas do 
Procurador do Estado, ressalvado o disposto no§ 5°.". 

Art. 2° - O inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com os seguintes termos: 

'Art. 90 - ....................... .. .................. . 
XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral 

do Estado e o Defensor Público Geral, nos termos desta 
Constituição.". 

Art. 3° - O art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações e 
acréscimos: 

"Art. 22- ........................................... . 
§ 1 o - Acrescentam-se à carreira de Procurador do Estado cento e 

vinte e cinco cargos assim distribuídos: 
I - quarenta na primeira classe; 
li - quarenta na segunda classe; 
111 - trinta e cinco na classe especial. 
§ 2° - Aos Procuradores da Fazenda, que passam a integrar a 

carreira de Procurador do Estado, fica assegurado o exercício 
preferencial das funções de representação judicial, consultoria e 
assessoramento do Estado na área de direito tributário, observado o 
interesse do serviço público. 

§ 3° - Ficam extintos a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual e os 
cargos que a compõem. 

§ 4° - Os cargos administrativos da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Estadual poderão ter os seus titulares atuais aproveitados na 
Procuradoria-Geral do Estado, assegurada a opção pelos respectivos 
servidores com os direitos, as vantagens e as responsabilidades na 
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forma do direito vigente na data de promulgação desta emenda à 
Constituição. 

§ 5° - As Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Estadual passam a integrar a Procuradoria-Geral do Estado, 
garantindo-se aos Procuradores da Fazenda em exercício nesses 
órgãos a sua opção pela manutenção na mesma lotação, observado o 
interesse do serviço público. 

§ 6° - A Secretaria de Estado da Fazenda prestará o apoio 
institucional, administrativo e financeiro necessário à implementação 
da nova estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, podendo, 
também, fazer cessão de pessoal segundo a necessidade de serviço 
demonstrada pelo Procurador-Geral do Estado. 

§ r - Ficam transferidas à Procuradoria-Geral do Estado as 
unidades e dotações do orçamento da Secretaria de Estado da 
Fazenda referentes à Procuradoria-Geral do Estado. 

§ 8° - A Procuradoria-Geral do Estado poderá designar Procuradores 
para atuar diretamente na consultoria e no assessoramento das 
secretarias de Estado.". 

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Rêmolo Aloise - Pastor 

George - Antônio Júlio - José Henrique - Pinduca Ferreira - Adalclever 
Lopes - Bispo Gilberto - José Milton - Rogério Correia - Roberto 
Carvalho - Jô Moraes - Alencar da Silveira Júnior - Mauro Lobo -
Bonifácio Mourão - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Sargento 
Rodrigues - Fábio Avelar - Dinis Pinheiro - Arlen Santiago - Olinto 
Godinho - Doutor Ronaldo - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Ana Maria. 

Justificação: A presente proposição estabelece o que vem sendo 
uma necessidade administrativa , como é a existência de um único 
órgão de representação judicial, consultoria jurídica e 
assessoramento. Diferentemente do que existe na quase totalidade 
dos Estados da Federação, nos quais há uma Procuradoria cumprindo 
essas funções, o Estado de Minas Gerais mantém uma situação 
peculiar, em que as atribuições são desempenhadas por do1s órgãos; 
a Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
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Estadual. Essa dualidade de órgãos tem gerado a impossibilidade 
de uma unicidade de diretrizes jurídicas, em detrimento dos objetivos 
que devem nortear os comportamentos administrativos do Estado. 

Minas Gerais constituía uma exceção, que agora se tenta superar, 
unificando-se os dois órgãos, previstos na Constituição Estadual, de 
tal modo que se adapte o modelo mineiro ao previsto na Constituição 
da República e ao que vem sendo adotado nacionalmente. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
desta proposta de emenda à Constituição. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 5/2003 
(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 14/99) 

Institui a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dispõe 
sobre sua organização e suas funções e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do Vale do 
Alto Paraopeba 

Art. 1 o - Fica instituída a Região Metropolitana do Vale do Alto 
Paraopeba. 

Art. 2° - A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba é 
integrada pelos Municípios de Belo Vale, Capela Nova, Caranaíba, 
Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Congonhas, 
Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otôni, Desterro de Entre-Rios, Entre-
Rios de Minas, ltaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Moeda, 
Ouro Branco, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, 
São Brás do Suaçuí, Senhora de Oliveira. 

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por 
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana 
do Vale do Alto Paraopeba também passarão a integrá-la. 

Capítulo 11 
Da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba 

Seção I 
Das Funções Públicas de Interesse Comum na Região Metropolitana 

do Vale do Alto Paraopeba 
Art. 3° - No planejamento, na organização e na execução das 
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funções públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de 
gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba abrangerá 
serviços e instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e 
provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou 
através de integração física e tarifária, compreendam os 
deslocamentos dos usuários entre os municípios da região 
metropolitana; 

11 - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à 
poluição, as ações voltadas para: 

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento; 
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental; 
c) conseNação, manutenção e preservação de parques e santuários 

ecológicos; 
d) na criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e 

hospitalar; 
111 -no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para 

a garantia de sua preseNação e de seu uso, em função das 
necessidades metropolitanas; 

IV - na criação de central de abastecimento para a região, precedida 
de avaliação do potencial produtivo de cada município; 

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) incentivo à instalação de empresas na região; 
b) incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
d) integração com as demais esferas governamentais; 
e) integração da região nos planos estaduais e nac1onais de 

desenvolvimento; 
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário; 
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a 

definitiva integração da Região Metropolitana do Vale do Alto 
Paraopeba com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
notadamente, para assegurar a melhoria das telecomunicações e a 
reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária ; 

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde, 
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na 
integração da rede pública e privada; 
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diretamente ou através de integração física e tarifária, compreendam 
as comunicações dos usuários entre os municípios; 

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada 
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico; 

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da 
região metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções 
públicas de interesse comum. 

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que 
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível 
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais 
interessados. 

Seção 11 
Da Gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto 

Paraopeba 
Art. 4° - A gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto 

Paraopeba compete: 
I -à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e 

de controle; 
11- às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas 

às funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no 
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução; 

111 - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Metropolitano. 

Seção 111 
Da Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto Paraopeba 

Art. 5° - À Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto 
Paraopeba, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão 
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
do Vale do Alto Paraopeba, compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, organização e execução das funções públicas de 
interesse comum ; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades 
metropolitanas; 

111 - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e 
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avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual 
farão parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento 
sócio-econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e 
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem 
necessárias à sua correta implementação; 

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na 
Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, com as respectivas 
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor 
Metropolitano e em seus programas e projetos; 

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de 
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no 
Plano Diretor Metropolitano; 

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIl - aprovar seu próprio orçamento anual , no que se refere aos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes 

orçamentárias da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba; 
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de 

interesse comum metropolitanos; 
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios 

que não disponham de capacidade de planejamento próprio; 
XI - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano; 

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do 
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e 
projetos; 

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos 
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Alto 
Paraopeba; 

Art. 6° - A Assembléia Metropolitana do Alto Paraopeba será 
composta de: 

I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana 
do Vale do Alto Paraopeba; 

11 - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a 
Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, na proporção de 1 
(um) Vereador para cada 5.000 habitantes ou fração, respeitado o 



624 
limite máximo de 3 (três) Vereadores por município; 

111 - 2 (dois) Deputados representantes da Assembléia Legislativa, 
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; 

IV - 1 (um) representante do Poder Executivo Estadual, designado 
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste; 

§ 1 o - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de 
impedimento. 

§ 2° - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante 
eleição, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 3° - A participação na Assembléia Metropolitana não será 
remunerada. 

Seção IV 
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Art. 7° - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
compete: 

I planejar, elaborar e propor projetos integrados de 
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia 
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba; 

11 - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem 
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana; 

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o 
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na 
busca de soluções dos problemas da Região Metropolitana do Vale do 
Alto Paraopeba. 

Art. 8° - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social , de 
caráter consultivo, terá a seguinte composição: 

I - representantes dos conselhos municipais; 
11 -representantes das empresas da região; 
111 - representantes das demais entidades associativas. 
Art. go - A Assembléia Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba 

regulamentará os critérios de escolha dos representantes do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do 
Vale do Alto Paraopeba, de acordo com o seu Regimento Interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 
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Art. 1 O - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do 

Vale do Alto Paraopeba atingidos pelo processo de metropolitanização 
constituirão o colar metropolitano e integrarão o planejamento, a 
organização e a execução das funções públicas de interesse comum. 

Art. 11 - A integração, para efeito de planejamento, organização e 
execução de funções públicas de interesse comum dos municípios 
que compõem o colar metropolitano se fará por meio de resolução da 
Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto Paraopeba, 
assegurada a participação do município diretamente envolvido no 
processo de decisão. 

Capítulo 111 
Das Disposições Gerais 

Art. 12 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do Vale 
do Alto Paraopeba as regras contidas no Capítulo I - Disposições 
Gerais, arts. 1 o a 6° da Lei Complementar no 26, de 14 de janeiro de 
1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao planejamento e à 
execução de funções públicas de interesse comum , a cargo da região 
metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o funcionamento 
da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras 
providências. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
José Milton 
Justificação: Fundamentados no art. 44 da Constituição Estadual , 

que dispõe sobre os parâmetros necessários à criação de região 
metropolitana e determina que legislação complementar regulará a 
execução das funções públicas de interesse comum , apresentamos 
esta proposição, que cria a Região Metropolitana do Vale do Alto 
Paraopeba. 

A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, idealizada a 
partir da necessidade de maximizar investimentos em suas 
potencialidades, representa um esforço na busca de soluções 
compartilhadas, por meio de um planejamento integrado que garanta 
melhorias urbanas e rurais para os mais de 300 mil habitantes dos 23 
municípios que a compõem. Está localizada na região central do 
Estado e inserida no Quadrilátero Ferrífero, e uma de suas maiores 
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características é a mineração. É, indubitavelmente, uma das 
regiões de grande importância econômica e social do Estado de Minas 
Gerais, concentrando empresas de grande porte como a Ferteco 
Mineração S.A., a Cia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica 
Nacional - CSN -, a ltaminas - Minas do ltacolomy, a Açominas e 
dezenas de mineradoras que atuam na região extraindo e 
transformando minerais. 

Em toda sua extensão a região é servida por malhas rodoviárias e 
ferroviárias de boa qualidade que a ligam aos grandes centros do 
País. Destacam-se as Rodovias BR-040 (Rio-BH-Brasília). a Ferrovia 
do Aço e a antiga ferrovia (Ramal Paraopeba) que faz parte da linha 
que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. A indústria do turismo é 
outro fator de peso, representado pela cidade de Congonhas, 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Apesar de todo esse potencial, a região carece de projetos de 
desenvolvimento econômico e social capazes de criar alternativas ao 
crescente desemprego, fruto do progresso tecnológico; ao 
esvaziamento do campo, decorrente da falta de incentivo à pequena 
produção familiar; à deficiência da prevenção e do tratamento de 
doenças; e à degradação ambiental, à poluição e ao assoreamento do 
rio Paraopeba e seus afluentes, conseqüências da histórica 
exploração mineradora e da inexistência de estações de tratamento 
de esgotos sanitários, por exemplo. 

A instituição da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba 
seria a medida mais eficaz para enfrentar esses desafios. A 
implantação de projetos de desenvolvimento eliminará as diferenças e 
proporcionará melhor qualidade de vida à população, por meio do 
esforço comum das Prefeituras Municipais e do Governo do Estado. 

A concentração urbana inevitável nos centros que oferecem 
melhores oportunidades e conforto social descarta soluções 
localizadas, o que exige o aproveitamento das potencialidades de 
cada c idade, garantindo melhorias urbanas e aumento da produção 
agrícola, em atendimento a toda a população. Um município não pode 
se encerrar em si mesmo, e o planejamento integrado é, hoje, a única 
fórmula eficaz para a implementação de projetos de desenvolvimento. 
A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba será responsável 
pela concepção de um novo sistema de transporte coletivo, com 
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tarifas únicas regionais; um novo e moderno sistema de telefonia 
regional; a criação de central de abastecimento, evitando-se as 
intermediações desnecessárias; a implantação de consórcios na área 
de saúde, ampliando-se o número de benefícios e beneficiários; a 
consolidação de um sistema de pesquisa e utilização das reservas 
ecológicas, explorando a sua biodiversidade e seu potencial turístico-
ecológico e implementando medidas que garantam a preservação da 
riqueza ambiental. Será responsável, ainda, pela tomada de medidas 
visando à busca de soluções integradas para recuperação dos 
mananciais, garantia da qualidade da água, do ar, conservação e uso 
do solo. 

Outras medidas consolidariam um sistema de pesquisa para 
levantamento, restauração e preservação de obras de arte, 
patrimônios culturais datados dos séculos XVII e XVIII , encontrados 
em toda a região, objetivando a exploração do turismo cultural. 

A definição dos mun1c1p1os para compos1çao da Região 
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba partiu da sua localização na 
bacia do rio Paraopeba. Ao todo são 23 municípios, localizados 
integral ou parcialmente em sua área. 

Estamos certos de que a instituição da Região Metropolitana do Vale 
do Alto Paraopeba apontará soluções compartilhadas aos problemas 
localizados, diminuindo as diferenças regionais e proporcionando uma 
vida melhor e mais digna para a população do vale do Alto Paraopeba 
e adjacências. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos 
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 6/2003 
(Ex-Projeto de Lei Complementar no 26/2000) 

Altera a Lei Complementar no 33, de 29 de junho de 1994, que 
dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 41 da Lei Complementar n° 33, de 29 de junho de 

1994, fica acrescido dos seguintes § 1 o e 2°: 
"Art. 41 - ............................... ................................. .. . 
§ 1 o - O Tribunal uniformizará as orientações relativas à prestação 



62X 
de contas dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF. 

§ 2° - O Tribunal incluirá, obrigatoriamente, em suas instruções, 
como elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério - FUNDEF -, parecer dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.". 

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 fevereiro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: Os conselhos gestores do Fundo de Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF -, 
criados pela Lei Federal no 9.424, de 1996, têm como atribuição 
acompanhar a transferência e a aplicação dos recursos do fundo junto 
aos respectivos governos, no âmbito dos Estados e municípios, sendo 
constituídos segundo normas de cada esfera, editadas para esse fim. 

A proposição ora apresentada pretende considerar, como 
inseparável das prestações de contas dos recursos do FUNDEF, o 
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, 
valorizando a participação da sociedade civil e a maior transparência 
na gestão dos recursos públicos. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 7/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 756/99) 

Proíbe o porte de armas de fogo por policiais civis e militares em 
manifestações públicas, obriga o uso de tarjeta de identificação e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica proibido o porte de armas de fogo por policiais civis e 

militares em manifestações públicas de caráter reivindicativo, sindical , 
político ou similar. 

Parágrafo único - Os delegados ou oficiais, no comando de 
operação durante manifestação pública, poderão portar armas de fogo 
em casos de comprovada necessidade, mediante autorização judicial 
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Art. 2° - Os policiais civis e militares, no exercício da função em 

manifestações públicas, deverão portar, de modo v1sível, a tarjeta de 
identificação, com nome, posto e unidade. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Corre1a - Durval Ângelo. 
Justificação: A evolução da democracia no Brasil foi mostrando à 

própria polícia que as manifestações públicas de natureza 
reivindicativa, política, sindical ou assemelhadas não são atos de 
guerra. Há uma cultura desenvolvida pelo povo há décadas de não 
usar armas de fogo em manifestações desse tipo. O exercício da 
atividade policial , em conseqüência, deve se adaptar a esse fato. 

Não se justifica o porte de armas de fogo pela polícia nessas 
ocasiões, pois só cria risco de tragédia em conflito social , passível de 
ser resolvido por negociação. Se, em casos excepcionais, os 
delegados ou oficiais no comando necessitarem portar arma de fogo 
para reserva de segurança dos policiais, poderão fazê-lo, mediante 
autorização judicial e decisão expressa do Governador do Estado. 

Justifica-se o uso de outros instrumentos de defesa da polícia que 
não sejam armas de fogo, usados pelas polícias do mundo inteiro e 
aos quais este projeto de lei não se refere. 

A identificação dos policiais também é necessária, para apurar 
eventuais responsabilidades por excessos no exercício da função. 
Essa medida, prescrita pelo art. 2° deste projeto, já faz parte dos 
regulamentos internos da Polícia Militar, mas não vem sendo 
normalmente implementada, pois precisa ter força de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança 
Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 8/2003 
(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 45/2001) 

Institui a Região Metropolitana do Triângulo Mine1ro, dispõe sobre 
sua organização e funções e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 



Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro 
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Art. 1 o - Fica instituída a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, 
integrada pelos Municípios de Uberlândia, Araguari , Prata, 
Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e lndianópolis. 

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por 
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana 
do Triângulo Mineiro também passarão a integrá-la. 

Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das 
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão 
metropolitana do Triângulo Mineiro abrangerão serviços e 
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem 
impacto no ambiente metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal , os serv1ços que, através de 
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos 
usuários entre os municípios da Região Metropolitana; 

11 - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à 
poluição, as ações voltadas para: 

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento; 
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental ; 
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários 

ecológicos; 
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e 

hospitalar; 
111 -no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para 

a garantia de sua preservação e de seu uso, tendo em vista as 
necessidades metropolitanas; 

IV - criação de central de abastecimento para a região, precedida de 
avaliação do potencial produtivo de cada município; 

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) incentivo à instalação de empresas na região; 
b) incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
d) integração com as demais esferas governamentais; 
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de 

desenvolvimento; 
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário; 
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g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para 

a definitiva integração da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro 
com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, notadamente, para 
assegurar a melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a 
ampliação da malha rodoferroviária; 

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde, 
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na 
integração das redes pública e privada; 

VIl - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente 
ou através de integração física e tarifária , compreendam as 
comunicações dos usuários entre os municípios; 

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural , baseada 
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico; 

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da 
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções 
públicas de interesse comum. 

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que 
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível 
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais 
interessados. 

Seção 11 
Da Gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro 

Art. 4° - A gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro 
compete: 

I - à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e 
de controle; 

li - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas 
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no 
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução; 

111 - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Metropolitano. 

Capítulo 111 
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Triângulo Mineiro -

FUNTRI 
Art. 5° - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

do Triângulo Mineiro - FUNTRI -, destinado a apoiar os municípios da 
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de 
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desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do 
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de 
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao 
desenvolvimento auto-sustentável da região. 

Art. 6° - São recursos do FUNTRI : 
I -as dotações orçamentárias; 
11 - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem 

destinados; 
111 -os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas 

e externas destinadas à implementação de programas e projetos de 
interesse comum da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro; 

IV- a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito 
relativos a principal e encargos; 

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos; 
VI -outros recursos. 
Art. 7° - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNTRI 

exclusivamente as Prefeituras e órgãos públicos da administração 
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana 
do Triângulo Mineiro e dos municípios do Colar Metropolitano. 

Art . 8° - O FUNTRI, de duração indeterminada, tem como unidade 
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro, 
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia 
Metropolitana. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração 
pelos serviços prestados. 

Art. 9° - São condições para a obtenção de financiamento ou de 
repasse de recursos do FUNTRI: 

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou 
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com 
as normas do Plano Diretor Metropolitano; 

li - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 1 O% (dez por 
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou 
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental 
beneficiários do projeto ou programa. 

Art. 1 O - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo 
FUNTRI será comprovada na forma definida em regulamento pela 
Assembléia Metropolitana. 
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Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNTRI 

obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 12 -Aplicam-se ao FUNTRI , no que couber, as normas da Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 13 - As despesas do FUNTRI correrão à conta de dotação 
orçamentária própria. 

Seção 111 
Da Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo Mineiro 

Art. 14 - À Assembléia Metropolitana da Região do T riângulo 
Mineiro, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão 
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
do Triângulo Mineiro, compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, organização e execução das funções públicas de 
interesse comum; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades 
metropolitanas; 

111 - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e 
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão 
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e 
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem 
necessárias à sua correta implementação; 

IV - aprovar as políticas de apl icação dos investimentos públicos na 
Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, com as respectivas 
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor 
Metropolitano e em seus programas e projetos; 

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de 
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no 
Plano Diretor Metropolitano; 

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIl - aprovar seu próprio orçamento anual , no que se refere aos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes 



ó34 
orçamentárias da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro; 

IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de 
interesse comum metropolitanos; 

X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios 
que não disponham de capacidade de planejamento próprio; 

XI - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano; 

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do 
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e 
projetos; 

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos 
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Triângulo 
Mineiro. 

Art. 15 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro será 
composta de: 

I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana 
do Triângulo Mineiro; 

11 - Vereadores das Câmaras Municipais dos municípios que 
compõem a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, na proporção 
de dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou fração, 
respeitado o limite máximo de Vereadores por município; 

111 - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa, 
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; 

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados 
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste. 

§ 1° - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de 
impedimento. 

§ 2° - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante 
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3° - A participação na Assembléia Metropolitana não será 
remunerada. 

Seção IV 
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Art. 16 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
compete: 

I planejar, elaborar e propor projetos integrados de 
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desenvolvimento econom1co e social para apreciação da 
Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro; 

11 - buscar opções de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem 
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana; 

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o 
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na 
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro. 

Art. 17 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social , de 
caráter consultivo, terá a seguinte composição: 

I - representantes dos conselhos municipais; 
li - representantes das empresas da região; 
111 - representantes das demais entidades associativas. 
Art. 18 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro 

regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro, de acordo com o seu Regimento Interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 

Art. 19 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro atingidos pelo processo de metropolitanização 
constituirão o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a 
organização e a execução das funções públicas de interesse comum. 

Art. 20 - A integração, para efeito de planejamento, organização e 
execução de funções públicas de interesse comum , dos municípios 
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da 
Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro, assegurada a 
participação do município diretamente envolvido no processo de 
decisão. 

Capítulo 111 
Das Disposições Gerais 

Art. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do 
Triângulo Mineiro as regras contidas no Capítulo I - Disposições 
Gerais, arts. 1° a 6°, da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 
1993. 



Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
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Justificação: A criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro 
é antigo anseio da comunidade local. Sua concretização responde a 
uma necessidade imposta pelo próprio desenvolvimento e progresso 
das cidades que integrarão a citada região. Com base no art. 44 da 
Constituição Estadual, que nos orienta quanto aos procedimentos e 
parâmetros necessários à criação de região metropolitana, e na 
legislação complementar reguladora das funções públicas de 
interesse comum, surge esta proposta, que se nos apresenta 
completamente viável e oportuna. 

A Região Metropolitana do Triângulo Mineiro é sinônimo de 
integração e de busca do desenvolvimento conjunto e programado, 
através da aproximação efetiva dos Municípios de Uberlândia, 
Araguari , Prata, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e lndianópolis, 
que, juntos, abrigam uma população de aproximadamente 700 mil 
habitantes. Em razão da proximidade física desses centros urbanos, 
aumenta consideravelmente o intercâmbio municipal de pessoas, 
serviços e mercadorias, situação esta que demonstra claramente a 
necessidade de regulamentação da interdependência já existente. 

Uberlândia é, hoje, um dos maiores entrepostos comerciais da 
América Latina e abriga, em seus limites municipais, inúmeras 
empresas de renome internacional, que contribuem sensivelmente 
para a geração de emprego e renda em nível regional. A mão-de-obra 
absorvida pela economia uberlandense vem, indiscutivelmente, de 
diversas outras cidades e cria o movimento típico dos grandes centros 
urbanos, com percursos mais longos para deslocamentos e moradias. 

Inúmeras rodovias servem à região e carecem de assistência mais 
ampla e freqüente, assim como numerosos problemas e necessidades 
começam a cobrar dos poderes públicos decisões mais ágeis e com 
raio de influência amplificado, de maneira a influenciar e alterar 
comunidades urbanas e rurais, que passam a exigir soluções de 
caráter regional. 

Em face do exposto, a nosso ver, a ação com plenas condições de 
amenizar os problemas emergentes é a criação da Região 
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Metropolitana do Triângulo Mineiro, que passa a contar com 
discussões e soluções mais amplas, com a participação direta de 
componentes dos poderes públicos regionais, que bem sabem e 
vivenciam os entraves e dificuldades da ausência de sistematização e 
planejamento do acelerado desenvolvimento dos municípios que 
compõem a região metropolitana proposta. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 113/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.423/2001) 

Institui o Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COAI - no 
Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Centro de 

Orientação e Apoio aos Inventores - COAI do Estado de Minas 
Gerais, com o objetivo de desenvolver assistência aos inventores e 
entidades por estes criadas. 

Art. 2° - O Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COAI do 
Estado de Minas Gerais usará como estrutura a Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: É reconhecida a capacidade de criar como grande 

atributo do ser. Infelizmente, inúmeras descobertas se perdem no 
tempo e no espaço. São as invenções que, diante de certos fatores, 
que podem ser especulativos, comerciais, sociais, organizacionais, 
administrativos e demais, não são trazidas a conhecimento público. 

A falta de um organismo politicamente organizado, que dê suporte e 
veracidade aos estudos e inventos, gera uma barreira que impede o 
progresso e a desenvoltura de idéias e ideais que poderiam salvar 
vidas e engrandecer a humanidade. 



Diagnosticar e identificar cérebros empreendedores é necessário 
e urgente. Invenções inovadoras são armas que podem repercutir na 
erradicação da maioria dos males sociais que assombram a 
humanidade. 

Na maioria dos países do mundo a pesquisa é objeto de 
investimento e poder. Façamos do resultado de nossas pesquisas um 
salto para o desenvolvimento. 

Vários Estados brasileiros já trabalham no sentido de constituírem 
projetos semelhantes ao criado por esta proposição. Urge 
capacitarmos nossos inventores, para não pecarmos pela omissão, 
muito menos pela falta de credibilidade. 

Um invento é resultado de horas a fio de pesquisa e dedicação. Se 
já se chegou voluntariamente a um achado, é sinal de que existe boa-
vontade e persistência. É evidente a carência de um apoio que trilhe 
os caminhos para o desenvolvimento e a promoção daquele que pode 
vir a ser o "bem do século". 

Não teríamos melhor oportunidade que esta, já que 2001 foi 
instituído o ano da ciência e tecnologia. Portanto, se Minas quer 
avançar rumo ao "boom" da tecnologia, que sejamos facilitadores 
desse processo, o que, com certeza, nos credenciará a ser modelo 
para o País e para o mundo. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 114/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 119/99) 

Dá nova redação ao art. 169 da Lei no 7.1 09, de 13 de outubro de 
1977. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 169 da Lei n° 7.1 09, de 13 de outubro de 1977, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 169 - O Professor, o Supervisor Pedagógico e o Orientador 

Educacional com exercício em classes de educação especial do 
Estado têm direito à gratificação de 20% (vinte por cento), que passa 



a integrar sua remuneração, ainda na atividade, desde que a 
tenham recebido pelo período mínimo de 1.460 (mil quatrocentos e 
sessenta) dias, desprezado qualquer tempo anterior a 730 (setecentos 
e trinta) dias de interrupção." 

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 fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Si lva 
Justificação: Ao longo de sua carreira, o Professor, o Supervisor 

Pedagógico e o Orientador Educacional que estiveram em exercício 
em classes de educação especial receberam a gratificação de 20%. 
Historicamente, o pagamento dessa gratificação sempre se legitimou 
pelo fato de decorrer do exercício de atividades que requerem 
esmerada especialização, uma vez que os alunos que integram as 
referidas classes são portadores de d1versos t1pos de deficiência. 

Não é, pois, aceitável que, após vários anos exercendo tão 
delicadas atribuições, esses valorosos servidores se vejam privados 
da percepção dessa gratificação. O objetivo, pois, deste projeto é o de 
atribuir aos profissionais das citadas categonas que estiveram em 
exercício nessas classes o direito de a terem integrada à sua 
remuneração, ainda na atividade, desde que a tenham recebido pelo 
período mínimo de 1.460 dias, desprezado qualquer tempo anterior a 
730 dias de interrupção. 

Pela justiça e oportunidade de nossa proposição, esperamos contar 
com o apoio de nossos nobres pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 115/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.379/2001) 

Institui a Semana do Turismo e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Semana do Turismo, a ser comemorada 

entre o segundo e o terceiro sábado do mês de setembro. 
Art. 2° - O Poder Executivo fixará, no prazo de sessenta dias, a 

contar da data da publicação desta lei , as diretrizes para a 
comemoração prevista no artigo anterior. 
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Parágrafo único - Serão promovidas atividades comemorativas e 

educativas nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas 
pelo Estado, em parceria com os órgãos de turismo estaduais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O turismo é a indústria de maior crescimento hoje, e o 

nosso Estado, com recursos naturais em abundância, singular 
patrimônio artístico e cultural, tem vocação para o turismo. 

A iniciativa tem como propósito contribuir para o desenvolvimento do 
turismo em Minas Gerais. Com ela, buscamos agregar-nos aos 
esforços da Secretaria do Turismo, fruto da determinação do 
Governador Itamar Franco por reconhecer nesse segmento 
capacidade de dar respostas ágeis para a geração de renda e 
emprego, a fim de empreender ações voltadas para o resgate da 
posição no "ranking" nacional , agindo em ampla parceria com as 
diversas áreas da produção econômica. Para cada emprego direto na 
área do turismo, criam-se nove empregos indiretos. 

Por essas razões, torna-se necessária a implementação de ações 
do poder público, viabilizando investimentos públicos e privados, 
formulando políticas públicas para o turismo, a fim de acelerar seu 
acesso ao desenvolvimento, obter harmonia entre o crescimento 
econômico e o social, equilibrar os recursos entre a oferta e a procura 
promover a qualidade de vida aliada à preservação do ecossistema. 

Por estas razões, conto com o apoio de meus pares à aprovação 
deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 116/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.191/2000) 

Proíbe depósito prévio para internamento em hospitais públicos e 
privados e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer 

natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de 
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urgência e emergência, em hospitais da rede pública ou privada. 

Art. 2° - Comprovada a exigência de depósito, o hospital será 
obrigado a devolver em dobro o valor depositado ao responsável pelo 
internamento. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A exigência de depósito prévio, para internamento em 

hospitais das redes pública e privada, tem-se constituído numa forma 
concreta de violação do direito à vida, gerando várias situações que 
configuram omissão de socorro. 

A Constituição de 1988 considerou a saúde como direito do cidadão 
e dever do Estado. O art. 187 e o seu parágrafo único da Constituição 
Estadual definem que as ações e os serviços de saúde terão sua 
regulamentação, fiscalização e controle exercidos pelo poder público, 
na forma da lei, cabendo a ele a execução dos serviços, que poderá 
ser facultada, complementarmente, a pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação ao presente 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 117/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.407/2001) 

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Ouro Fino. 

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

Ouro Fino o imóvel constituído de um terreno com a área de 27.000m2 

(vinte e sete mil metros quadrados), situado na altura do km 59, na 
Rodovia MG-290, nesse município, registrado sob o no 161, a fls. 1 do 
livro no 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino, descrito na 
certidão que compõe o Anexo I desta lei. 

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo 
destina-se a prover a integração social , por meio de atividades nos 



campos da assistência social da criança e do adolescente. 
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 fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel à cidade de Ouro 

Fino, para que nele funcione uma unidade educacional que permita 
sejam retirados das ruas os menores. Receberão acompanhamento 
pedagógico, orientação educacional e profissionalização, além de 
integração social. 

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 118/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .292/2000) 

Dispõe sobre teste de HIV no pré-natal e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os hospitais da rede pública e privada do Estado de Minas 

Gerais ficam obrigados a realizar nas gestantes atendidas em suas 
dependências, no período pré-natal , o teste de HIV. 

Parágrafo único - O teste de que trata o "caput" deverá ser oferecido 
gratuitamente. 

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 fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Estudos desenvolvidos pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo demonstram que, quando se realiza 
preventivamente o teste de HIV nas gestantes, reduz-se de 30% para 
8% a incidência da AIDS em recém-nascidos. 

Constata-se a partir desses dados a importância de se oferecer a 
todas as gestantes a possibilidade da realização do teste de HIV, 
tornando-o exigível , para que haja menor incidência de AIDS - já 
reconhecida como o "mal do século" - em nossa população. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 



desta nossa proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 119/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.360/2001 ) 

Determina aos estabelecimentos bancários situados no território do 
Estado de Minas Gerais a instalação de assentos nas filas especiais 
para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam obrigados os estabelecimentos bancários situados no 

território do Estado de Minas Gerais a instalar assentos nas filas 
especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes 
físicos. 

§ 1° - A quantidade de assentos destinada atenderá o mínimo de 
dez pessoas e deverá ser bastante para que, durante o horário de 
funcionamento, todos os usuários da fila especial que estejam 
aguardando atendimento possam estar assentados. 

§ 2° - O estabelecimento bancário que descumprir esta lei ficará 
sujeito a multa equivalente a 1.000 UFIRs. 

Art. 2° - Os referidos estabelecimentos terão o prazo de noventa dias 
a contar da publicação desta lei para se adequarem às suas 
disposições. 

Parágrafo único - A cada mês de descumprimento desta lei por parte 
do estabelecimento bancário, será aplicada a multa prevista no § 2° 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, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: É a cada dia mais evidente a necessidade de se 

respeitarem as pessoas que se encontram, quanto ao aspecto físico, 
em situação de desvantagem. 

Respeitar a vida que está por chegar, respeitar aquele que está no 
ápice da sabedoria e da maturidade ou respeitar aquela que se 
encontra desprovida de sua força física integral é ser sábio na 



plenitude da palavra. 
A proposição ora apresentada apenas regulamenta uma situaç~o já 

praticada na maioria das agências bancárias de nosso Estado. E um 
sinal de respeito ao ser humano. 

Se há a idéia e se ela já é praticada, vamos torná-la compulsória. 
Em suma, a presente proposição tem por escopo facilitar a vida dos 

cidadãos. 
Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 

desta proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Trabalho e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 120/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .359/2001) 

Institui a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, 

destinada a homenagear, anualmente, seis pessoas físicas e jurídicas 
com o reconhecimento do poder público estadual por sua destacada 
atuação nas atividades literárias, jornalísticas e jurídicas no Estado de 
Minas Gerais. 

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma 
correspondente à honraria. 

Art. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na última semana de 
janeiro. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar 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 Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Com a criação da Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, 

objetiva-se agraciar personalidades que, no desenvolvimento de 
atividades literárias, jornalísticas e jurídicas, tenham revelado 
criatividade, seriedade e comprometimento com a preservação dos 
valores de nosso Estado, à semelhança do brilhante professor Vivaldi 



Moreira. 
Pretendemos, assim, eternizar sua imagem, ressaltando sua 

atuação como um dos mais festejados autores mineiros. Nascido na 
cidade de Tombos, presidia a Academia Mineira de Letras desde 
1975, engrandecendo o nome de Minas nos cenários nacional e 
internacional. 

A Medalha do Mérito Vivaldi Moreira tem por escopo, portanto, 
prestar uma justa homenagem a esse jornalista, advogado, escritor e 
homem público mineiro, reconhecendo-o como grande referência 
cultural , literária e, sobretudo, moral de nosso País. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 121/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .433/2001 ) 

Institui o Programa de Combate a Evasão Escolar no Ensino 
Fundamental no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de 

Combate a Evasão Escolar no Ensino Fundamental no Estado de 
Minas Gerais, com o objetivo de garantir a permanência na escola de 
alunos matriculados nos cursos de ensino fundamental. 

Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput" deste artigo, o 
Governo do Estado poderá firmar convênios com o Poder Executivo 
Municipal, com o Judiciário, com o Ministério Público e entidades da 
sociedade civil voltadas à proteção da criança e do adolescente. 

Art. 2° - O Programa de Combate a Evasão Escolar no Ensino 
Fundamental será gerido por um Conselho Gestor, que elaborará seu 
Regimento Interno e será composto por: 

a) um representante do Poder Executivo Estadual; 
b) quatro representantes da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 
c) um representante do Poder Judiciário; 
d) um representante do Ministério Público Estadual; 
e) dois representantes de entidades civis ligadas à proteção da 

criança e do adolescente. 
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Art. 3° - As escolas da rede pública de ensino informarão, ao final 

de cada bimestre, ao Conselho Tutelar do município os nomes dos 
alunos que apresentarem 25% (vinte e cinco por cento) de faltas não 
justificadas, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Parágrafo único - Caso as providências não restabeleçam a 
normalidade da freqüência escolar do aluno, o fato deve ser 
imediatamente comunicado pelo Conselho Tutelar do município ao 
Ministério Público da comarca. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Toda criança possui plena dignidade como ser humano. 

É esta uma verdade inquestionável, aceita e positivada 
universalmente, inscrita no texto da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, adotada em 1989 pela ONU, que reconhece a todas as 
pessoas com menos de 18 anos de idade. os direitos fundamentais, 
como a vida, a liberdade, a saúde, a assistência, a educação e a 
proteção. 

Promover o direito à educação é dever de todos nós. Sabemos que 
não seremos capazes de erradicar a evasão escolar de imediato, mas 
nem por isso vamos ficar parados. Nosso dever é lutar para que, a 
cada dia, mais crianças estejam na escola e fora da rua. Para cumprir 
essa missão, é preciso que haja participação e solidariedade de cada 
um. 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família , diz a 
Constituição Federal. Por outro lado, o Código Penal, por considerar 
crime de abandono intelectual dos filhos, prevê pena de detenção de 
15 dias a um mês ou multa àquele que deixar, sem justa causa, de 
prover a instrução primária de filho em idade escolar. 

Sabemos que existem inúmeros casos em que o estudante 
complementa o sustento do lar com algum ganho pecuniário. Porém, a 
evasão escolar não se deve apenas à falta de recursos da família; em 
muitos casos existe omissão, falta de consciência e negligência, o que 
se pode combater com ações mais duras e eficazes. 
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Desprovida de instrução escolar fundamental , a criança de hoje 

se torna um homem menor amanhã, sem condições de uma vida 
digna para si e para sua família. Assim são geradas novas crianças 
analfabetas, formando-se um círculo vicioso cada vez maior. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
proposição, pois tenho a certeza de que estaremos contribuindo para 
a redução da evasão escolar e, por conseqüência, da criminalidade, 
da violência e da exclusão social em nosso Estado. 

- 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° 122/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.948/2002) 

Institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado, nos termos da Lei Federal no 10.029, de 20 de 
outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as 
condições previstas nesta lei. 

Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de que trata 
esta lei será denominado Soldado PM Temporário ou Soldado PM do 
Corpo de Bombeiros Militar e estará sujeito, no que couber, às normas 
aplicáveis aos integrantes de ambas as corporações. 

Art. 2° - O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante , 
tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde 
e de defesa civil. 

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere o 
"caput" deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias 
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de 
políc1a. 

Art. 3° - O recrutamento para o Serviço Auxiliar Voluntário deverá ser 
precedido de autorização expressa do Governador do Estado, 
mediante proposta fundamentada do Comandante-Geral da Polícia 
Militar e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
observado o limite de um Soldado PM Temporário para cada cinco 
integrantes do efetivo total fixado em lei. 



Art. 4° - O ingresso no Serviço Auxiliar Voluntário dar-se-á 
mediante aprovação em prova de seleção, além do preenchimento 
dos seguintes requisitos: 

I - se homem, ser maior de dezoito anos, tendo excedido às 
necessidades de incorporação das Forças Armadas; 

11 - se mulher, estar na mesma faixa etária a que se refere o inciso 
anterior; 

111- estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV - ter concluído o ensino médio; 
V- ter boa saúde, comprovada mediante apresentação de atestado 

de saúde expedido por órgão de saúde pública ou realização de 
exame médico e odontológico na Polícia Militar ou no Corpo de 
Bombeiros Militar, a critério destes; 

VI - ter aptidão física, comprovada por testes realizados na Polícia 
Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar; 

VIl - não ter antecedentes criminais, situação comprovada mediante 
a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e 
judiciários estaduais e federais, sem prejuízo de investigação social 
realizada pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, a 
critério deste; 

VIII - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no 
edital da respectiva seleção. 

Art . 5° - O prazo de prestação do Serviço Auxiliar Voluntário será de 
um ano, prorrogável por igual período, desde que haja manifestação 
expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado PM do Corpo de 
Bombeiros Militar e interesse da instituição onde estiver lotado. 

§ 1 o - O pedido de prorrogação deverá ser protocolizado na 
organização policial militar em que estiver em exercício o Soldado PM 
Temporário ou o Soldado PM do Corpo de Bombeiros Militar, trinta 
dias antes da data de encerramento do período de prestação do 
serviço. 

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo e não havendo 
manifestação expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado PM 
do Corpo de Bombeiros Militar, não havendo interesse da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar ou não sendo mais possível a 
prorrogação, será ele desligado de ofício. 

Art. 6°- O desligamento do Soldado PM Temporário ou do Soldado 
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PM do Corpo de Bombeiros Militar ocorrerá nas seguintes 
hipóteses: 

I - ao final do período de prestação do serviço, nos termos do art. 5° 
desta lei ; 

11 - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado PM 
Temporário ou do Soldado PM do Corpo de Bombeiros Militar; 

111 - quando o Soldado PM Temporário ou o Soldado PM do Corpo 
de Bombeiros Militar apresentar conduta incompatível com os serviços 
prestados; 

IV - em razão da natureza do serviço prestado. 
Art. 7° - São direitos do Soldado PM Temporário e do Soldado PM 

do Corpo de Bombeiros Militar: 
I - freqüência a curso específico de treinamento, a ser ministrado 

pelas organizações policiais militares; 
11 -auxílio mensal equivalente a dois salários mínimos; 
111 -alimentação; 
IV - uso de uniforme, exclusivamente em serviço; 
V - contar, como título, em concurso público, um ponto para cada 

ano de serviço prestado; 
VI - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada pela 

Polícia Mi litar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. 
Art . 8° - O Soldado PM Temporário e o Soldado PM do Corpo de 

Bombeiros Militar estarão sujeitos à jornada semanal de quarenta 
horas de trabalho. 

Art . go - Deverá ser contratado, para todos os integrantes do Serviço 
Auxiliar Voluntário, seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os 
riscos do exercício das respectivas atividades. 

Art. 1 O - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo 
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 
afim. 

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em decorrência 
da instituição do Serviço Auxi liar Voluntário. 

Art . 11 - Os municípios poderão responsabilizar-se pelos custos dos 
Soldados PM Temporários e dos Soldados PM do Corpo de 
Bombeiros Militar em exercício nas organizações policiais militares 
sediadas nos respectivos territórios, incumbindo às Polícias Militares, 
mediante planejamento estratégico, observadas as prioridades 
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administrativas e a disponibilidade de recursos, empregar os 
policiais militares por eles substituídos nas atividades operacionais 
locais, na forma a ser definida em convênio. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: No ano que se passou, foi aprovada a Lei no 14.082, a 

partir de projeto de minha autoria, a qual dispõe sobre o serviço 
voluntário nos órgãos e entidades da administração pública estadual. 
Tal norma foi elaborada nos termos da Lei no 9.608, de 18/2/98, que 
permitia a contratação de voluntários apenas nas entidades da 
administração pública estadual que tivessem objetivos cívicos, 
culturais , educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social. 

Posteriormente, foi promulgada a Lei Federal n° 10.029, de 
20/10/2000, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária 
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de 
defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. 

A Polícia Militar mineira é a responsável pela polícia ostensiva e pela 
preservação da ordem pública. Mas várias de suas atribuições, no 
entanto, não exigem a formação completa de um Soldado - destaco 
aquelas de cunho administrativo. 

A aprovação do presente projeto permitirá que vários policiais 
militares possam ser deslocados para atividades de patrulhamento, 
propiciando a melhoria do policiamento ostensivo no nosso Estado. 

A prestação de serviço voluntário nas instituições de segurança 
pública já é adotada com êxito em outros países, sendo certo que a 
medida de se colocarem mais policiais e bombeiros nas ruas resultará 
em um menor índice de violência nestas, assim como gerará um 
menor índice de pessoas desempregadas. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 
nossa proposição. 

- 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° 123/2003 
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(Ex-Projeto de Lei no 2.141/2002) 

Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e Educacional 
José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro Fino. 

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

e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro 
Fino. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Fundação Assistencial e Educacional José Ruffo 

Bernardes, de Ouro Fino, fundada em maio de 1994, é uma sociedade 
civil de caráter filantrópico. Tem como objetivo precípuo elaborar 
programas de atividades que ocupem o tempo do menor, fora do seu 
horário regular de aulas. 

Ademais, a entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
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. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 124/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .689/2001) 

Altera dispositivos da Lei n° 13.961 , de 27/7/2001, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 16° da Lei n° 13.961, de 27/7/2001 , passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16 - Ao ocupante de cargo efetivo do magistério, em exercício 

no órgão central da Secretaria de Estado da Educação ou nas 
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência 
no Quadro do Magistério com lotação em caráter excepcional, até 
completar o tempo necessário para sua aposentadoria.". 

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 fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: A presente proposição visa a estender a faculdade 

prevista no art. 16 da Lei n° 13.961 a todos os servidores em exercício 
no órgão central da Secretaria da Educação e nas Superintendências 
Regionais de Ensino, e não apenas àqueles ocupantes de cargos 
comissionados, com vistas a permitir que servidores competentes 
oriundos do Quadro do Magistério possam permanecer prestando 
seus serviços, assegurando-lhes o direito de optar pela permanência 
no quadro de origem, mas podendo desempenhar as funções que 
vêm exercendo até agora, até cumprirem o tempo necessário à sua 
aposentadoria, quando, então, terão que optar entre retornar à escola 
ou aposentar-se. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 
deste projeto de lei. 

- 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° 125/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 796/2000) 

Altera a redação do art. 1 o da Lei no 13.415, de 23 de dezembro de 
1999, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art . 1 o da Lei no 13.415, de 23 de dezembro de 1999, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte § 16: 
'§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 18% (dezoito 
por cento) a carga tributária nas operações internas com vinhos de 
produção nacional'.". 

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 fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A proposição autoriza o Poder Executivo a reduzir dos 

atuais 25% para 18% a alíquota do ICMS incidente nas operações 
internas com vinhos de produção nacional. 

Como a redução pretendida não está abaixo da alíquota genérica do 
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ICMS no Estado de Minas Gerais, que é de 18%, nem tampouco 
da alíquota interestadual de 12%, a proposição atende ao disposto no 
art. 155, inciso VI , da Constituição Federal, sem a necessidade de 
prévia deliberação dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ. 

Vale ressaltar que os vinhos produzidos na região de Andradas, 
Caldas e Santa Rita de Caldas são produtos naturais, ocorrendo 
apenas a fermentação da uva; a indústria do vinho encontra-se 
incluída como Indústria de Alimentação, nos termos do art. 577 da 
CLT, enquanto outras bebidas com maior teor alcoólico já foram 
excluídas. Além do mais, novas e modernas descobertas vêm sendo 
feitas, e, a cada dia, mais se acredita que o vinho, por suas 
propriedades intrínsecas, é um verdadeiro alimento, colaborando para 
a maior vitalidade e melhor saúde de seus usuários; o Estado do Rio 
Grande do Sul, outro grande produtor de vinho, já o excluiu dessa 
tributação de 30%, sendo tributado à razão de 17% dentro do Estado 
e de 12°1o fora. O Estado de São Paulo o mantém tributado em 25%. 

É certo que a redução da carga tributária, em qualquer setor, amplia 
a possibilidade de maior consumo e, em conseqüência, há maior 
arrecadação. Ademais, as indústrias mineiras são de pequeno porte, e 
a alíquota de 25% vem inviabilizando o setor, que luta com 
dificuldades para sua manutenção. A redução pleiteada não trará ao 
Estado queda de receita significativa e estará representando a 
sobrevivência das industrias do vinho, em Minas Gerais. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 126/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .809/2001) 

Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A administração estadual fica autorizada a promover 

descontos na remuneração dos servidores públicos ativos, 
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aposentados e pensionistas da administração direta, das 
autarquias e das fundações, para fins de consignação, a título de 
amortização de empréstimos que tomarem junto a entidades de 
previdência privada, instituições bancárias ou financeiras; até o limite 
máximo de 20% (vinte por cento) do valor total da remuneração 
mensal. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração é o orgão responsável pela efetivação dos descontos, 
que só poderão ser feitos mediante prévia e expressa autorização do 
servidor; consignando os valores aos respectivos credores. 

§ 2° - As disposições do "caput'' deste artigo aplicam-se também aos 
servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Art. 2° - Mediante comunicação prévia ao órgão responsável , ficam 
os servidores públicos autorizados a suspender o desconto de 
qualquer das parcelas do financiamento em sua folha de pagamento, 
devendo ela ser descontada no pagamento do mês subseqüente, 
caso em que o limite de 20% (vinte por cento) poderá ser 
ultrapassado. 

Parágrafo único - Os encargos financeiros decorrentes da 
suspensão do desconto de que trata este artigo, se previstos em 
contrato, serão de responsabilidade do servidor e serão incorporados 
à parcela do mês subseqüente. 

Art. 3° - Em casos excepcionais que impossibilitem ao servidor a 
manutenção do desconto da parcela de amortização do financiamento 
em sua folha de pagamento, em virtude de ameaça à sua 
subsistência, poderá ele suspendê-lo, em caráter definitivo, eximindo-
se o poder público de qualquer responsabilidade. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Há muito se noticia o drama vivido por milhares de 

servidores estaduais, aposentados ou da ativa, que não suportam os 
muitos descontos feitos em suas folhas de pagamento, relativos a 
empréstimos realizados junto a financeiras particulares. Tais 
empresas, por sua vez, cobram juros elevados, onerando 
excessivamente os tomadores dos empréstimos e colocando em risco 
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a subsistência dessas pessoas, uma vez que praticamente não há 
limites percentuais para esses descontos. 

Diante desse quadro de gravidade absoluta, é imperioso que se 
estabeleçam tais limites, como forma de proteger os servidores da 
voracidade dessas financeiras que visam exclusivamente ao lucro. 

É importante observar, sem querer estimular o calote, que a 
inadimplência é peculiar ao ser humano, e tanto é que todos as 
entidades empresariais dispõem de um "Fundo de Previsão para 
Devedores Duvidosos", previsto em lei federal , que autoriza o 
empresário a lançar anualmente na sua escrituração, a título de 
despesa, um percentual elevado das prestações a receber, 
exatamente para cobrir a inadimplência; contudo, em relação a essa 
clientela cativa e indefesa, formada pelos servidores públicos, não há 
que se falar em inadimplência, já que os descontos são feitos na 
fonte. 

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

PROJETO DE LEI No 127/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.405/2002) 

Altera o art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso I do art . 12 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea: 
"Art. 12- ......... .. ....... ...... ........... ..... ................ . 
I - .......... .. ..... ........ .......................................... . 
b.6 - farinha de trigo com aditivo de farinha de mandioca refinada ou 

de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de mandioca, na forma 
e condições previstas em regulamento;". 

Art. 2° - O Estado, nos seus processos de aquisição de farinha de 
trigo, dará preferência à aquisição de farinha de trigo com aditivo de 
farinha de mandioca refinada ou de farinha de raspa de mandioca ou 
de fécula de mandioca. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 



Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: A pluralidade de nomes pelos quais é designada -
aipim, maniva, maniveira, macaxeira, pão-de-pobre - é um indicador 
da importância da mandioca na alimentação do brasileiro. Sua 
inegável importância cultural e econômica na história do povo 
brasileiro sugere a criação de políticas públicas para valorizar esse 
cultivar, os produtos que dele se originam e os cidadãos que se 
dedicam à sua perpetuação. 

Em particular, o Estado de Minas Gerais é produtor e consumidor de 
derivados da mandioca, sendo parte de sua tradição culinária a 
utilização intensa das raízes "in natura" e processada. 

Sendo de competência do Estado legislar concorrentemente com a 
União quanto a matérias relativas a produção e consumo, a 
proposição em questão favorece a utilização dos produtos da 
mandioca e, por conseqüência, sua produção. 

A farinha de trigo obteve lugar às mesas brasileira e mineira em 
virtude da importação de hábitos europeus, a princípio perpetuados 
pelos portugueses e depois impostos pelas grandes economias 
exportadoras. Sua utilização maciça tomou espaços antes ocupados 
por produtos tradicionais do Brasil, promovendo perda sistemática de 
divisas e redução do potencial de mercado da mandioca, por exemplo. 

A adição de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa de 
mandioca ou de fécula de mandioca à farinha de trigo já foi testada 
em diversos produtos pela EMBRAPA, que demonstrou, pela 
aceitação do público consumidor, sua viabilidade. Os estudos feitos 
pela EMBRAPA sugerem a adição de até 20% de produtos da 
mandioca à farinha de trigo. 

A redução da alíquota de ICMS sobre esse produto composto é uma 
contribuição concreta do Estado para resgatar traços da cultura de 
Minas Gerais, ao mesmo tempo que reduz a dependência de 
importação de trigo e estimula a produção mineira de mandioca, o que 
se refletirá positivamente na renda do produtor rural. Tornada 
consistente no mercado varejista a oferta de farinha de trigo com 
aditivo de mandioca, essa mistura será atraente por seu custo, 
abrindo novos mercados para a agroindústria mineira. 

Peço, portanto, o apoio desta Casa à presente iniciativa. 
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- 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° 128/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.497/2002) 

Altera dispositivos da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O inciso 11 , a alínea "a" do§ 1° e os§§ 2° e 4° do art. 10 da 

Lei n° 1 0.254, de 20 de julho de 1990, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1 O - ............ ........................................ . 
11 - cargo vago; 

§ 1 o - ..... . ....... . .. . .. .. .. .. ... . ... . ...... . ... . ... ... . .... ... . 

a) Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de Educação, 
Especia lista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais, para 
exercício exclusivo em unidade estadual de ensino; 

§ 2° - Nas hipóteses dos incisos I e 11 , o prazo de exercício das 
funções públicas de Auxiliar de Ensino, Regente de Ensino, Auxiliar de 
Educação, Especialista em Educação e Ajudante de Serviços Gerais 
somente será interrompido mediante nomeação de servidor aprovado 
em concurso público. 

§ 4° - Terá prioridade para a designação de que tratam os incisos I e 
11 deste artigo o candidato aprovado em concurso público para o 
cargo, observada a ordem de classificação, até o limite de vagas 
previsto no edital; e, ainda existindo cargos vagos, estes serão 
preenchidos obrigatoriamente por servidores designados que 
comprovem tempo de serviço prestado ao Estado, observando-se na 
contratação a ordem decrescente.". 

Art. 2° - Acrescente-se à Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, o 
seguinte artigo: 

"Art ..... - Terá prioridade para o recebimento de verba retida a que 
tiver direito o servidor designado que não renovar contrato 
administrativo com o Estado.". 



Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: A proposição que apresentamos tem por escopo alterar 
a Lei n° 10.254, de 20/7/90, que institui o Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Propõe-se a modificação dos critérios de designação 
para o exercício de função pública, a fim de suprir comprovada 
necessidade de pessoal, e o estabelecimento de prioridade para o 
recebimento de verba retida. 

A aprovação desta proposição beneficiará os profissionais que 
prestaram serviço ao Estado por longo tempo como designados, 
resguardando o direito dos candidatos aprovados em concurso 
público, de acordo com o limite das vagas previstas no edital. 

Ademais, a proposta faz justiça, pois terá prioridade para o 
recebimento de verba retida a que tiver direito o servidor designado 
que não renovar contrato administrativo com o Estado. 

Por estas razões, conclamamos os nobres pares a aprovarem esta 
proposição. 

- 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° 129/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 802/2000) 

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
TÍTULO I 
Capítulo I 

Das disposições gerais 
Art. 1 o - Esta lei contém o Código Estadual de Proteção aos Animais, 

estabelecendo normas para a proteção dos animais no Estado do 
Minas Gerais, visando a compatibilizar o desenvolvimento sócio-
econômico com a preservação ambiental. 

Art. 2° - É vedado: 
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a 
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qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, 
bem como as que criem condições inaceitáveis de existência; 

li - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou 
que lhes impeça a movimentação, o descanso ou os prive de ar e 
luminosidade; 

111 -obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua 
força; 

IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio 
seja necessário para consumo; 

V - exercer a venda ambulante de animais para menores 
desacompanhados por responsável legal; 

VI -enclausurar animais com outros que o molestem ou aterrorizem; 
VIl - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS - nos 
programas de profilaxia da raiva. 

Art. 3° - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado de 
Minas Gerais as que são originárias deste Estado e vivam de forma 
selvagem, inclusive as que estão em migração, incluindo-se as 
espécies de peixes. 

Art. 4° - Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase 
de seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos 
são considerados bens de interesse comum do Estado de Minas 
Gerais, exercendo-se este direito respeitados os limites que a 
legislação estabelece. 

Seção 11 
Fauna exótica 

Art. 5° - A fauna exótica compreende as espécies animais não 
originárias do Estado de Minas Gerais que vivam em estado 
selvagem. 

Art. 6° - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado de 
Minas Gerais sem prévia autorização do órgão competente. 

Art. 7° - Todo vendedor de animais pertencentes à fauna exótica 
deverá possuir certificado de origem e licença de importação fornecida 
pela autoridade responsável. 

Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não 
apresentar a licença de importação, será confiscado o animal e 
encaminhado a local apropriado até que a autoridade competente 
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Seção 111 
Da pesca 
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Art. 8° - São de domínio público todos os animais e toda a vegetação 
que se encontram nas águas dominiais. 

Art. 9° - Toda alteração no regime dos cursos de água devido a 
obras implicará medidas de proteção que serão orientadas e 
fiscalizadas por entidade estadual competente. 

Capítulo 111 
Dos animais domésticos 

Seção I 
Dos animais de carga 

Art. 1 O - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos 
agrícolas e industriais somente pelas espécies bovinas, eqüinas ou 
muares. 

Art. 11 - É vedado: 
I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo; 
11 - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desterrado em 

serviço, bem como castigá-lo; 
111 -fazer viajar animal a pé por mais de dez quilômetros sem lhe dar 

descanso; 
IV - fazer o animal trabalhar por mais de seis horas seguidas sem 

lhe dar água e alimento. 
Seção 11 

Do transporte de animais 
Art. 12 - Todo veículo de transporte de animais deverá estar em 

condições de oferecer proteção e conforto adequado. 
Art. 13 - É vedado: 
I - transportar em via terrestre por mais de doze horas seguidas, 

sem o devido descanso; 
li -transportar sem a documentação exigida por lei; 
111 - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado 

de gestação, exceto para atendimento de urgência. 
Capítulo IV 

Dos sistemas intensivos de economia agropecuária 
Art. 14 Consideram-se sistemas intensivos de economia 

agropecuária os métodos cuja característica seja a criação de animais 
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em confinamento, usando para tal fim um alto grau de tecnologia 
que permita economia de espaço e trabalho e rápido ganho de peso. 

Art. 15 - Será passível de punição toda empresa que utilizar o 
sistema intensivo de economia agropecuária que não cumprir os 
seguintes requisitos: 

I - os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se, 
também, suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução 
da ciência, observadas as exigências peculiares de cada espécie; 

11 -os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as 
suas características morfológicas e biológicas; 

111 - as instalações devem atender a condições ambientais de 
higiene, circulação de ar e temperatura. 

Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a 
engorda de aves, suínos e outros animais por processos mecânicos, 
químicos e outros métodos que sejam considerados cruéis. 

Capítulo V 
Do abate de animais 

Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado de 
Minas Gerais tem a obrigatoriedade do uso de métodos científicos e 
modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, por 
instrumentos de percussão mecânica, processamento químico, 
elétrico ou decorrentes do desenvolvimento tecnológico. 

Art. 17 - É vedado: 
I - empregar marreta, picada no bulbo (choupa), facada no coração, 

bem como mutilação ou qualquer método considerado cruel para o 
abate; 

11 - abater fêmeas em período de gestação e de nascituros até a 
idade de três meses de vida, exceto em caso de doença, a fim de 
evitar o sofrimento do animal. 

TÍTULO 11 
Capítulo I 

Dos animais de laboratório 
Da vivissecção 

Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com 
animais vivos em centros de pesquisas. 

Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente 
registrados no órgão competente e supervisionados por profissionais 
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de nível superior, nas áreas afins. 

Art. 20 - O Diretor do centro de pesquisa, antes de proceder a 
qualquer experimento com animal vivo, deverá relatar ao órgão 
competente a natureza do experimento, a quantidade, a espécie de 
animal e o nível de dor que ele sofrerá. 

Art. 21 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico, 
bem como a sua realização em estabelecimentos escolares de ensino 
fundamental e médio. 

§ 1 o - Os relaxantes musculares parciais ou totais não serão 
considerados anestésicos. 

§ 2° - É obrigatória a presença de anestesista quando da realização 
do experimento de vivissecção. 

Art. 22- Com relação ao experimento de vivissecção, é proibido: 
I - realizar experiências cujos resultados já são conhecidos 

anteriormente ou aqueles destinados à demonstração didática que já 
tenham sido filmadas ou ilustradas; 

11 - realizar experimentos que visem a demonstrar os efeitos de 
drogas venenosas ou tóxicas, como também aqueles que conduzem o 
animal ao estresse, à inanição ou à perda da vontade de viver; 

111 - realizar experiências com fins comerciais, de propaganda 
armamentista e outros que não sejam de cunho científico humanitário; 

IV - utilizar animal já submetido a outro experimento ou realizar 
experiência prolongada com o mesmo animal. 

Art. 23 - É proibido importar ou exportar animal para pesquisas 
científicas e médicas. 

Art. 24 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá 
constituir-se uma comissão de ética, composta por, no mínimo, três 
membros, sendo: 

I - um representante da entidade autorizada; 
11 -um veterinário; 
111 -um representante da sociedade protetora dos animais. 
Art. 25 - Compete à comissão de ética fiscalizar: 
I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar 

assistência aos animais; 
11 - verificar se estão sendo adotados os procedimentos para 

prevenir a dor e o sofrimento do animal, tais como aplicação de 
anestésico ou analgésico; 



66~ 

111 - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a 
esta lei. 

Art. 26 -Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos 
humanos e materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-
estar dos animais. 

Art. 27 - Somente os animais criados nos centros de pesquisas 
poderão ser empregados em experimentos. 

Art. 28 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas 
nesta lei serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias a contar da data de sua publicação e deverá dispor quanto ao 
órgão estadual encarregado de fiscalizar o cumprimento das 
disposições desta lei. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Brasil é signatário da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais , na qual reconhece o seguinte: "Todos os 
animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à 
existência". Todavia, parece ter-se esquecido de aplicar esse princípio 
no âmbito de seu território. 

A cada dia, milhares de denúncias sobre maus-tratos a animais 
chegam ao conhecimento público. A crueldade humana parece não ter 
limites, carregando, de forma inexorável, nossa raça para o 
extermínio. Extermínio sim, já que o homem não pode viver sem a 
fauna e a flora , verdadeiras dádivas de Deus. É preciso urgentemente 
disciplinar a ação indiscriminada da caça, da pesca predatória, entre 
outros tantos malefícios que têm sido aplicados ao bioma do nosso 
Estado. É chegado o momento de frearmos a fúria devastadora e 
cega, que legará às gerações vindouras listas intermináveis de 
animais extintos. 

Por isso, a apresentação de um projeto contendo o Código de 
Proteção aos Animais e, por conseqüência, ao meio ambiente vem ao 
encontro dos anseios da população, a qual clama por um basta a essa 
carnificina. Este projeto de lei tem fundamento jurídico no art. 24, VI , 
da Constituição Federal , que explícita, clara e objetivamente, ser 



concorrente a competência dos Estados para legislar sobre a 
fauna, competência essa que possui caráter de supletividade, só 
encontrando limite nas normas gerais da União, uma vez que ambas 
visem a atingir ou, pelo menos, busquem os mesmos objetivos. Reza 
o art. 24, VI , que a competência para legislar sobre florestas, caça, 
pesca, fauna e proteção ao meio ambiente é concorrente entre União, 
Estados membros e Distrito Federal. 

Assim sendo, pode-se concluir que a União estabelecerá apenas 
regras gerais aplicáveis em todo o território nacional , podendo os 
Estados legislar de forma supletiva sobre a matéria, segundo suas 
peculiaridades regionais. Isto está cristalino guando da leitura do art . 
2°, § 2°, da lei de introdução ao Código Civil. E basilar o conhecimento 
deste tipo legal , do qual se pode extrair um princípio do direito que diz: 
"A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a partir das 
já existentes não revoga nem modifica a lei anterior". 

Por estas razões, conclamo meus nobres a que aprovem um código 
que proteja os animais nativos do Estado, para que se preservem a 
flora e a fauna dos homens ávidos de destruição, capazes de tornar 
este Estado num imenso deserto. 

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

PROJETO DE LEI N° 130/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .346/2001) 

Institui, no currículo escolar da rede estadual, conteúdo relativo a 
formação musical em braile. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica incluído, no currículo escolar do ensino fundamental e 

médio da rede estadual, conteúdo relativo à formação musical dos 
alunos. 

Parágrafo único - Nos estabelecimentos de ensino destinados à 
educação de portadores de deficiência visual , será destinada especial 
atenção ao desenvolvimento da musicografia em braile. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 
dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao da sua aprovação. 



Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: Formação musical significa o despertar de interesses, 
emoções, gosto e respeito por uma das mais belas produções 
humanas e supõe, além do desenvolvimento do senso estético, o 
estímulo a vocações musicais e o enriquecimento cultural da 
população. 

Vale lembrar que a música já esteve incluída, obrigatoriamente, no 
currículo escolar. Difíc il imaginar que, em uma cultura como a nossa, 
em que a música, forma tão expressiva de linguagem, não esteja 
sendo mais bem utilizada, em benefício dos alunos. 

A ausência de cultura musical resulta na pouca seletividade dos 
ouvintes, já prejudicados pela predominância de músicas de baixa 
qualidade, veiculadas pelos me1os de comunicação. 

O contato com diferentes estilos musicais e grandes compositores 
da música clássica e popular, não só do Brasil, certamente, traria 
incontestáveis benefícios à juventude, atualmente carente de hábitos 
saudáveis. 

A musicografia em braile, no currículo escolar das instituições 
destinadas à educação de portadores de deficiência visual , estenderia 
a eles os benefícios proporcionados pela formação musical. 

Este projeto de lei representa, para os alunos da rede pública, a 
abertura das portas a um conhecimento maior da mus1ca, 
acompanhado de inegáveis benefícios para a formação geral da 
população jovem do Estado, inclusive os portadores de deficiência 
visual, motivo pelo qual solicito aos nobres colegas a aprovação deste 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 131/2003 
(Ex-Projeto de LEI N° 2.179/2002} 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos 
Servidores do Instituto Mine1ro de Agropecuária e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 
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Das Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Esta lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimento dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária -
I MA. 

Art. 2° - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores 
do IMA tem por objetivo: 

I - o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, com base 
na igualdade de oportunidade, no mérito funcional , na qualificação 
profissional e no esforço pessoal; 

li - o sistema permanente de capacitação do servidor; 
111- a constituição do corpo funcional permanente; 
IV - a isonomia remuneratória entre cargos e funções iguais ou 

assemelhadas e a remuneração compatível com a complexidade e a 
responsabilidade das tarefas, observado o disposto no § 1°, art. 39 da 
Constituição Federal e no art. 32 da Constituição do Estado; 

V - a valorização do servidor e a humanização do serviço público. 
Art. 3° - Para os fins desta lei considera-se que: 
I - servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público; 
11 - cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e 

definida, preenchida por servidor público com direitos e deveres de 
natureza estatutária estabelecidas em lei; 

111 - carreira é o conjunto de segmentos de classes com os 
respectivos cargos, tendo a mesma identidade funcional e sendo 
dispostos hierarquicamente; 

IV - segmento de classe é o conjunto de classes de atribuições de 
mesma natureza; 

V - classe é o conjunto de cargos de igual denominação para cujo 
exercício se exige o mesmo nível de escolaridade; 

Parágrafo único - Para os fins deste inciso, consideram-se níveis de 
escolaridade elementar, fundamental , médio, superior e a pós-
graduação ("lato sensu" e "stricto sensu"). 

VI - nível é o resultado da divisão de cada cargo em uma escala 
hierárquica. segundo a maturidade profissional exigida; 

VIl - grau é o conjunto de referências que compõem uma mesma 
faixa de vencimentos identificados por letras; 

VIII - referência é a posição distinta na faixa de vencimentos dentro 
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de cada grau, correspondente ao posicionamento de um ocupante 
de cargo, em vista de seu desempenho identificado por números; 

IX - enquadramento é o processo de alocar o servidor em 
determinado cargo efetivo, levando-se em consideração as 
potencialidades do servidor e as exigências do cargo; 

X - especialidade é o conjunto de atividades-afins ou área de 
conhecimento, integrantes da habilitação legal com atribuições 
específicas do cargo; 

XI - função pública é a unidade de ocupação funcional preenchida 
por servidor público nos termos da Lei n° 1 0.254, de 20 de julho de 
1990, com direitos e obrigações de natureza estatutária estabelecidos 
em lei. 

Art. 4° - O Quadro Especial de Pessoal do IMA compõe-se de cargos 
efetivos integrantes das carreiras, dos cargos de provimento em 
comissão e de funções públicas. 

Art. 5° - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores 
do IMA é composto de: 

I - Quantitativo de Cargos efetivos das carreiras do IMA- Anexo I; 
11- Estrutura das Carreiras do IMA- Anexo 11 ; 
111- Quadro de Correlação de Cargos do IMA- Anexo 111 ; 
IV - Quadro do número de cargos e respectivas classes - Anexo IV; 
V- Descrição dos Cargos Efetivos do IMA- Anexo V; 
VI- Quadro de Cargos em Comissão do IMA- Anexo VI; 
VIl- Descrição dos Cargos em Comissão do IMA- Anexo VIl ; 
VIII- Tabelas de Vencimento das Carreiras do IMA - Anexo VIII; 
IX - Cargos de Provimento em Comissão - Anexo IX. 
Art. 6° - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos servidores 

do I MA, objeto desta lei , adequar-se-á às diretrizes da Lei no 10.961, 
de 14 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as normas de 
elaboração do quadro geral e dos quadros especiais, estabelece as 
diretrizes para a instituição dos planos de carreira do pessoal civil do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

Capítulo 11 
Das Carreiras 

Art. r - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento de que trata 
esta lei tem a seguinte composição: 

I - Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário; 
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li - Carreira de Gestão e Administração; 
111 -Carreira de Apoio Técnico Operacional. 

Seção I 
Da Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário 

Art . 8° - A Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário é destinada a 
servidores habilitados a exercer atividades especificas de fiscalização 
e dar suporte à fiscalização, à inspeção agropecuária e às defesas 
sanitárias vegetal e animal. 

Art. go - A carreira de que trata o artigo anterior é constituída de três 
classes de cargo: 

I - Fiscal Estadual Agropecuário; 
11 - Analista de Suporte a Fiscalização; 
111 - Assistente-Técnico Agropecuário. 
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são distribuídos 

nos seguintes níveis: 
a) Fiscal Estadual Agropecuário: 
1 - Fiscal Estadual Agropecuário VI ; 
2 - Fiscal Estadual Agropecuário V; 
3- Fiscal Estadual Agropecuário IV; 
4- Fiscal Estadual Agropecuário 111; 
5- Fiscal Estadual Agropecuário 11 ; 
6 - Fiscal Estadual Agropecuário I. 
b) Analista de Suporte a Fiscalização: 
1 - Analista de Suporte a Fiscalização VI ; 
2 - Analista de Suporte a Fiscalização V; 
3 - Analista de Suporte a Fiscalização IV; 
4 - Analista de Suporte a Fiscalização 111; 
5 - Analista de Suporte a Fiscalização 11 ; 
6 - Analista de Suporte a Fiscalização I. 
c) Assistente-Técnico Agropecuário : 
1 - Assistente-Técnico Agropecuário IV; 
2- Assistente-Técnico Agropecuário 111 ; 
3 - Assistente-Técnico Agropecuário 11 ; 
4 - Assistente-Técnico Agropecuário I. 
Art. 1 O - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes 

do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, além do nível superior, os 
seguintes: 
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I- Fiscal Estadual Agropecuário VI: 
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de expenencia na execução 

das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal , dos quais 
quinze anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência 
na execução das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e 
vegetal exercidas no Estado de Minas Gerais, mais o título de Doutor; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
li - Fiscal Estadual Agropecuário V: 
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal , dos quais dez anos 
no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução 
das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal exercidas 
no Estado de Minas Gerais, mais o grau de Mestre; 

b) resultado favorável nas duas ultimas avaliações de desempenho; 
111 - Fiscal Estadual Agropecuário IV: 
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal, dos quais 
sete anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na 
execução das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal 
exercidas no Estado de Minas Gerais, mais curso de especialização 
de trezentas e sessenta horas, na sua área de atuação. 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV- Fiscal Estadual Agropecuário 111: 
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal , dos quais cinco anos no 
Estado de Minas Gerais; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
V- Fiscal Estadual Agropecuário 11: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes a defesa sanitária no Estado de Minas Gerais; 
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
VI -Fiscal Estadual Agropecuário 1: 
a) aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos; 
b) qualificações específicas para a classe. 
Art. 11 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes 

do cargo de Analista de Suporte a Fiscalização, além do nível 
superior, os seguintes: 
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I- Analista de Suporte a Fiscalização VI: 
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução 

das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais 
quinze anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência 
na execução das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal 
no Estado de Minas Gerais, além do título de doutor; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11 - Analista de Suporte a Fiscalização V: 
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal , dos quais 1 O anos no 
Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das 
tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal no Estado de 
Minas Gerais, além do grau de mestre; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 - Analista de Suporte a Fiscalização IV: 
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal , dos quais sete 
anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na 
execução das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal no 
Estado de Minas Gerais, além de curso de especialização de 
trezentas e sessenta horas na sua área de atuação; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV- Analista de Suporte a Fiscalização 111: 
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal , dos quais cinco no 
Estado de Minas Gerais; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
V - Analista de Suporte a Fiscalização 11: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes a defesa sanitária no Estado de Minas Gerais; 
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
VI- Analista de Suporte a Fiscalização 1: 
a) aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos; 
b) qualificações específicas para a classe. 
Art. 12 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes 

do cargo de Assistente Técnico Agropecuário , além do ensino médio e 
profissionalizante, os seguintes: 
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I- Assistente-Técnico Agropecuário IV: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário 111; 
b) curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no mínimo 

cento e oitenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11 -Assistente-Técnico Agropecuário 111: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário 11; 
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação,de no 

mínimo cento e oitenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 -Assistente-Técnico Agropecuário 11 : 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário I; 
b) curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no mínimo 

cento e oitenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV- Assistente-Técnico Agropecuário 1: 
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) qualificações específicas para a classe. 

Seção 11 
Da Carreira de Apoio Técnico Operacional 

Art. 13 - A Carreira de Apoio Técnico Operacional é destinada a 
servidores habilitados a exercer atividades de apoio técnico e 
operacional à fiscalização e inspeção agropecuária, defesa sanitária, 
vegetal e animal. 

Art. 14 - A carreira de que trata o artigo anterior é constituída de 
duas classes de cargos: 

I - Auxiliar Operacional; 
li - Ajudante Operacional. 
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são distribuídos 

nos seguintes níveis : 
a) Auxiliar Operacional: 
1 - Auxiliar Operacional IV; 
2- Auxiliar Operacional 111; 
3 - Auxiliar Operacional li ; 



4- Auxiliar Operacional I; 
b) Ajudante Operacional: 
1 -Ajudante Operacional 111; 
2 -Ajudante Operacional 11; 
3 - Ajudante Operacional I. 
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Art 15 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes do 
cargo de Auxiliar Operacional , além do ensino fundamental, os 
seguintes: 

I - Auxiliar Operacional IV: 
a) ter pelo menos cinco anos de expenencia na execução das 

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional 111; 
b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de 

no mínimo quarenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11 -Auxiliar Operacional 111: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional 11; 
b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de 

no mínimo quarenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 -Auxiliar Operacional 11: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional I; 
b) ter curso de qualificação profissional , na sua área de atuação, de 

no mínimo quarenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV- Auxiliar Operacional 1: 
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b} qualificações específicas para a classe. 
Art. 16 - São pré-requisitos para ingresso e promoção na classe do 

cargo de Ajudante Operacional, além do ensino fundamental 
incompleto, os seguintes: 

I- Ajudante Operacional 111 : 
a) ter pelo menos cinco anos de expenencia na execução das 

tarefas inerentes à classe de Ajudante Operacional 11; 
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11 - Ajudante Operacional 11 : 
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a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à classe de Ajudante Operacional I; 
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 -Ajudante Operacional I: 
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) qualificações específicas inerentes à classe. 

Seção 111 
Da Carreira de Gestão e Administração 

Art. 17 - A Carreira de Gestão e Administração é destinada a 
servidores habilitados a exercer atividades de suporte administrativo, 
jurídico e econômico-financeiro, bem como toda atividade de apoio à 
coordenação e controle de programas e projetos. 

Art. 18 - A carreira referida no artigo anterior é constitu ída de duas 
classes de cargos: 

I - Analista em Gestão e Administração; 
11- Assistente Administrativo. 
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são distribuídos 

nos seguintes níveis: 
a) Analista em Gestão e Administração: 
1 -Analista em Gestão e Administração VI; 
2 - Analista em Gestão e Administração V; 
3 - Analista em Gestão e Administração IV; 
4- Analista em Gestão e Administração 111 ; 
5- Analista em Gestão e Administração li ; 
6 - Analista em Gestão e Administração I; 
b) Assistente Administrativo: 
1 - Assistente Administrativo IV; 
2 - Assistente Administrativo 111 ; 
3 - Assistente Administrativo 11 ; 
4 - Assistente Administrativo I. 
Art. 19 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes 

do cargo de Analista em Gestão e Administração, além do nível 
superior, os seguintes: 

I -Analista em Gestão e Administração VI : 
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de expenencia na execução 

das tarefas inerentes à gestão e administração, dos quais quinze anos 
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no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na 
execução das tarefas inerentes à gestão e administração no Estado 
de Minas Gerais, além do título de doutor; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11- Analista em Gestão e Administração V: 
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes à gestão e administração, dos quais dez anos no Estado de 
Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das tarefas 
inerentes à gestão e administração no Estado de Minas Gerais, além 
do grau de mestre; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 -Analista em Gestão e Administração IV: 
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à gestão e administração, dos quais sete anos no 
Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das 
tarefas inerentes à gestão e administração no Estado de Minas 
Gerais, além de curso de especialização de trezentas e sessenta 
horas, na sua área de atuação; 

b} resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV- Analista em Gestão e Administração 111 : 
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas 

inerentes à administração, dos quais cinco anos no Estado de Minas 
Gerais; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
V- Analista em Gestão e Administração 11 : 
a) te r pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à gestão e administração no Estado de Minas 
Gerais; 

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
VI - Analista em Gestão e Administração 1: 
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) qualificações específicas para a classe. 
Art. 20 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes 

do cargo de Assistente Administrativo, além do ensino médio e 
profissionalizante, os seguintes: 

I - Assistente Administrativo IV: 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 
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tarefas inerentes à classe de Assistente Administrativo 111; 

b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no 
mínimo cento e oitenta horas; 

c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
11 - Assistente Administrativo 111 : 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes a classe de Assistente Administrativo 11 ; 
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no 

mínimo cento e oitenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
111 - Assistente Administrativo 11 : 
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das 

tarefas inerentes à c lasse de Assistente Administrativo I; 
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no 

mínimo cento e oitenta horas; 
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho; 
IV - Assistente Administrativo I: 
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) conhecimentos específicos inerentes à classe. 

Capítulo 111 
Cargos de Provimento em Comissão 

Art. 21 Os cargos de provimento em comissão do IMA 
compreendem os seguintes grupos: 

I - Direção Superior; 
li - Assessoramento; 
111 -Chefia ou Supervisão; 
IV - Coordenação. 
Art. 22 - Grupo de Direção Superior é constituído de classes de 

cargos de provimento em comissão do I MA que estão situados na 
mais alta posição hierárquica e que, por meio da tomada de decisões, 
planejamento, organização, coordenação e controle, visam ao 
estabelecimento de objetivos, diretrizes, programas e normas gerais 
ou específicas, compreendendo os cargos de Diretor-Geral , Diretor 
Técnico, Diretor de Promoções Agropecuárias e Diretor de 
Administração e Finanças, Assessor-Chefe da Assessoria de Controle 
Interno, Assessor-Chefe da Assessoria de PlaneJamento e 
Coordenação e Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica. 
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Art. 23 - Grupo de Assessoramento é constituído de classes de 

cargos de provimento em comissão do IMA cujas atividades consistem 
na orientação e no aconselhamento prestados ao ocupante de cargo 
de Direção Superior, compreendendo os cargos de Assessor Especial 
e Assistente Técnico. 

Art. 24 - Grupo de Chefia ou Supervisão é constituído de classes de 
cargos de provimento em comissão do IMA que se situam na chefia 
de unidades de níveis hierárquicos intermediários que executam 
atividades e programas de trabalho, compreendendo os cargos de 
Superintendente, Chefe de Divisão, Chefe de Setor, Delegado 
Regional, Chefe de Escritório Seccional e Supervisor de Inspeção. 

Art. 25 - Grupo de Coordenação é constituído de classes de cargos 
de provimento em comissão do IMA que executam atividades 
auxiliares, qualificadas, intermediariamente entre chefias em todos os 
níve1s, compreendendo o cargo de Coordenador. 

Art. 26- Os cargos de provimento em comissão do IMA são de livre 
nomeação e exoneração e podem ser de recrutamento amplo ou 
limitado. 

§ 1 o - O provimento dos cargos do Grupo de Direção Superior é de 
recrutamento amplo, e eles são providos por ato do Governador do 
Estado de Minas Gerais, observado o disposto na Lei Delegada n° 1 O, 
de 28 de agosto de 1985, e no parágrafo único do art. 23 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

§ 2° - O provimento dos cargos de Chefia ou Supervisão, 
Coordenação e Assessoramento é de recrutamento amplo ou limitado, 
e eles são providos por ato do Diretor-Geral do IMA. 

I - O provimento do cargo de recrutamento amplo far-se-á mediante 
livre escolha do Diretor-Geral do IMA; 

11 - o provimento do cargo de recrutamento limitado far-se-á 
mediante livre escolha do Diretor-Geral do IMA entre ocupantes de 
cargos de provimento efetivo do IMA ou entre ocupantes de cargos de 
provimento efetivo da administração direta ou indireta do serviço 
público estadual. 

Art. 27 - Em qualquer modalidade de recrutamento, deverão ser 
atendidos os requisitos constantes na descrição dos cargos em 
comissão, no Anexo VIl desta lei. 

Parágrafo único - Fica ressalvado da exigência contida no "caput" o 



provimento ocorrido em data anterior à publicação desta lei , salvo 
exigência de lei reguladora do exercício de profissão. 
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Art. 28- A relação dos cargos em comissão do IMA é a constante do 
Anexo VI desta lei. 

Capítulo IV 
Do Ingresso na Carreira 

Art . 29 - O ingresso no Quadro de Pessoal do Instituto Mmeiro de 
Agropecuária far-se-á mediante concurso público especifico de provas 
ou de provas de títulos e dar-se-á no nível I, grau A, do respectivo 
cargo. 

§ 1 o - O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em 
duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a 
primeira o exame de conhecimentos específicos e a segunda 
programa de capacitação. 

§ 2° - Para os cargos além do exame de conhecimentos específicos, 
será obrigatória a realização de provas de títulos. 

§ 3° - O Instituto Mineiro de Agropecuária irá definir normas 
especificas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a 
serem exigidos nos concursos de ingresso, observadas as diretrizes 
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Capítulo V 
Do Desenvolvimento da Avaliação de Desempenho e da Qualificação 

Profissional na Carreira 
Art. 30 - O desenvolvimento do servidor, no respectivo cargo, 

ocorrerá mediante progressão e promoção. 
I - progressão é a passagem do servidor para o grau imediatamente 

subseqüente do mesmo cargo da carreira a que pertence; 
11 - promoção é a passagem do servidor para o nível imediatamente 

superior da carreira a que pertencer. 
Art. 31 - O servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária terá direito a 

progressão desde que satisfaça cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

I - efetivo exercício no cargo, desde que em cargo de classe inicial ; a 
contagem do prazo para a progressão se fará após o estágio 
probatório; 

11 - permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de 
setecentos e trinta dias; 
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111 - não tenha sofrido punição disciplinar no período citado acima; 
IV - avaliação de desempenho satisfatória. 
Art. 32 - Para fazer jus a promoção o servidor do IMA deverá 

satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos: 
I - efetivo exercício no cargo por período não inferior a mil oitocentos 

e vinte e cinco dias; 
11 - resultado favorável em processo de avaliação de desempenho, 

institucional e individual; 
111 - participação com aproveitamento em cursos de qualificação, 

aperfeiçoamento ou de altos estudos durante o período aquisitivo. 
Art. 33 - Cabe ao Instituto Mineiro de Agropecuária, direta ou 

indiretamente, através de convênio, ministrar os cursos de formação, 
habilitação, aperfeiçoamento e qualificação necessários ao ingresso e 
ao desenvolvimento nas carreiras de que trata esta lei. 

Art. 34 - Para cada carreira será instituído um Programa Institucional 
de Avaliação de Desempenho adequado aos pressupostos básicos 
das atividades a ela inerentes. 

§ 1 o - A avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na 
aferição do trabalho do servidor público no cumprimento de suas 
atribuições permitindo o seu desenvolvimento profissional na carreira, 
na forma a ser definida em regulamento. 

§ 2° - A avaliação de desempenho terá como finalidade a verificação 
da observância dos seguintes critérios: 

I - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no 
desempenho das atribuições do cargo; 

11 - produtividade no trabalho com base em padrões previamente 
estabelecidos de qualidade e economicidade; 

111 -assiduidade; 
IV - pontualidade; 
V - disciplina; 
VI - dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no 

aperfeiçoamento, mediante a participação em cursos de capacitação e 
desenvolvimento profissional. 

§ 3° - Os critérios de avaliação serão aplicados e ponderados em 
conformidade com as características das funções exercidas, sendo 
considerado insuficiente, para obtenção de promoção o desempenho 
apurado em avaliação que comprove o desatendimento, de forma 
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habitual, de qualquer dos requisitos previstos no §2°. 

§ 4° - Será dado conhecimento prévio aos servidores dos critérios, 
das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de seu 
desempenho. 

§ 5° - A avaliação de desempenho será realizada por comissão de 
avaliação composta por quatro servidores, sendo pelo menos três 
deles efetivos, com três anos ou mais de exercício no órgão, e todos 
de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo 
um o seu chefe imediato e outro um servidor efetivo, cuja indicação 
será efetuada ou respaldada nos termos de regulamento e no prazo 
máximo de quinze dias, por manifestação expressa do servidor 
avaliado. 

Capítulo VI 
Da Remuneração das Carreiras 

Art. 35 - A remuneração dos servidores integrantes das carreiras 
referidas nesta lei é composta pelo vencimento básico a que se refere 
o Anexo VIII e os arts. 1°, § 4°, I, e 13 da Lei Delegada no 39, de 3 de 
abril de 1998, acrescida de uma quarta faixa de vencimento para o 
nível de escolaridade correspondente ao 1 o grau completo e uma 
terceira faixa para o nível de pós-graduação conforme o anexo VIII 
desta lei. 

§ 1 o - São ainda devidas aos servidores integrantes das carreiras do 
IMA vantagens pessoais nos termos da legislação aplicável , bem 
como as revisões gerais concedidas aos servidores civis estaduais. 

§ 2° - Os servidores de que trata esta lei, portadores dos títulos de 
Doutor e Mestre e do certificado de aperfeiçoamento ou de 
especialização farão jus a um adicional de titulação no percentual de 
30% (trinta por cento) , 20% (vinte por cento) e 1 O% (dez por cento) , 
respectivamente, incidente sobre o vencimento básico. 

§ 3° - O título de Doutor e o grau de Mestre referidos neste artigo 
deverão ser compatíveis com as atividades dos órgãos. 

§ 4° - Os cursos de Doutorado e Mestrado para os fins previstos 
nesta lei , serão considerados somente se credenciados pelo Conselho 
Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados 
por Instituição Nacional competente para tanto. 

Capítulo VIl 
Das Disposições Transitórias 
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Art. 36 - O Diretor-Geral do IMA, sem preJUIZO de suas 

peculiaridades, baixará normas complementares estabelecendo 
critérios comuns para progressão e promoção. 

Art. 37 - Os atuais servidores do IMA serão enquadrados nas 
carreiras constantes do Anexo 11 no mesmo nível e grau em que 
estejam posicionados na data de publicação desta lei. 

Parágrafo único - No enquadramento, deve observar-se o seguinte: 
I - o atual cargo público de cada servidor será transformado em 

cargo integrante de carreira de que trata esta lei, observados a 
correlação estabelecida pelo Anexo 111 desta lei. 

Art. 38 - Fica vedada a realização de concurso público para os 
cargos da carreira de apoio técnico operacional , sendo extintas as 
vagas existentes por vacância. 

Art. 39 - O disposto nesta lei se aplica ao servidor aposentado, 
assegurando-se seu enquadramento em nível correspondente ao 
cargo ou à função em que se deu a aposentadoria. 

Art. 40 - Nenhuma redução de remuneração poderá resultar na 
aplicação do disposto nesta lei, devendo, no enquadramento de que 
trata o art. 42 desta lei , ser assegurada ao servidor do IMA a diferença 
como vantagem pessoal nominalmente identificável quando houver. 

Art. 41 - O valor da vantagem pessoal nominalmente identificável 
prevista no artigo anterior será reajustada nas mesmas datas e nos 
mesmos índices adotados para os servidores públicos. 

Art. 42 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo 
de sessenta dias. 

Art. 43 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente 
exercício, crédito especial de R$ 9.200.000,00 ( nove milhões e 
duzentos mil reais) nas dotações orçamentárias do IMA, para arcar 
com as despesas de implantação e enquadramento do pessoal no 
Plano de Carreira, podendo para este fim, anular, total ou 
parcialmente, dotações orçamentárias na forma da Lei Federal no 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1°/1/2002, 
independentemente da data de enquadramento dos servidores. 

Art. 45 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 
Anexo 111 -H do Decreto n° 40.509, de 3 de agosto de 1999, e o art. 36 



do Decreto no 33.859, de 21 de agosto de 1992. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 

Anexo I 
(a que se refere o art. 5° da Lei no de 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Quantitativo de Cargos Efetivos das Carreiras 

I C d F. I E d I A - arre1ra e ISCa sta ua ~qropecuano 

Cargo Quantidade 
Fiscal Estadual Aqropecuário 526 
Analista de Suporte a14 
Fiscalização 
Assistente Técnico 408 
Aqropecuário 

11 c - arre1ra e •POIO ecn1co d A . T ' o 1perac1ona 
Cargo Quantidade 
Auxiliar Operacional 654 
Ajudante Operacional 241 

111 c - arre1ra d G e estao e Ad .. t m1n1s raçao 
Carqo Quantidade 
Analista em Gestão e 47 
Administração 
Assistente Administrativo 150 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 5° da Lei no de 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Estrutura das Carreiras 

* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 28.2.2003. 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 5° da Lei no de ) 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Quadro de Correlação de Cargos 

I - Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário 
11- Carreira de Apoio Técnico Operacional 
111 - Carreira de Gestão e Administração 

óXI 

*-O quadros do Anexo 111 foram publicados na edição do "Diário do 

L-------0 ------...J 
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Legislativo" de 28.2.2003. 

Anexo IV 
(a que se refere o art. 5° da Lei no de 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Quadro de Distribuição dos Percentuais de Servidores para Cada 

Nível 
I - Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário 
11- Carreira de Apoio Técnico Operacional 
111- Carreira de Gestão e Administração 

*- Os quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 28.2.2003. 

Anexo V 
(a que se refere o art. 5° da Lei no de ) 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Descrição dos Cargos Efetivos 

Denominação do Cargo: Ajudante Operacional 
Código: 
Descrição sumária: 
a) Executar serviços de natureza simples para suporte 

administrativo, conservação e limpeza, transportando papéis, 
documentos, materiais, equipamentos e outros, interna ou 
externamente, realizando atividade de zeladoria e portaria, seguindo 
orientação de sua chefia imediata. 

Executar, sob a orientação e supervisão do Fiscal Estadual 
Agropecuário e do Assistente Técnico Agropecuário, as atividades de: 

- Desempenhar atividades auxiliares, relacionadas com a defesa, 
inspeção e fiscalização sanitária animal e vegetal, com médio grau de 
complexidade; 

- Captura de morcegos hematófagos; 
- Coleta de amostras de produtos e subprodutos de origem vegetal e 

animal para fins de fiscalização, padronização e classificação. 
Descrição detalhada: 
1 - Responsabilizar-se pela busca e entrega de materiais, 

correspondência, documentos e outros, assegurando o correto 
encaminhamento aos locais determinados pela chefia. 

2 - Proceder à limpeza e conservação de instalações, móveis, 
equipamentos e utensílios do IMA. 
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3 - Preparar e servir café, chá, suco, água e lanches, sempre que 

solicitado nas unidades da Autarquia. 
4 - Receber e/ou recolher utensílios da copa dos diversos setores, 

utilizando bandejas e/ou carrinhos e providenciando sua lavagem e 
guarda nos devidos locais. 

5 - Operar os equipamentos elétricos utilizados no desempenho de 
suas atividades, obedecendo às respectivas instruções de uso. 

6 - Manter em perfeitas condições de higiene o local e os utensílios 
utilizados. 

7 - Desempenhar serviços de portaria, vigilância e zeladoria em 
horários diurnos e noturnos, recebendo e encaminhando pessoas. 

8 - Controlar saída e entrada de pessoas, veículos e materiais nas 
instalações do IMA. 

9 - Auxiliar na remoção de móveis ou utensíl ios, transportando-os 
conforme as solicitações para os locais predeterminados. 

1 O - Cuidar da conservação dos utensílios de limpeza utilizados, 
zelando por sua limpeza e guarda. 

11 - Atender as normas de segurança e higiene do trabalho. 
12 - Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do 

serviço e orientação superior. 
13 - Substituir outros funcionários do IMA em sua área de atividade, 

sempre que convocado pela chefia. 
14 - Vistoriar, periodicamente, as instalações elétricas e o sistema 

de componentes elétricos de prevenção contra incêndio da Autarquia , 
efetuando sua manutenção preventiva e corretiva. 

15 - Instalar e efetuar a manutenção preventiva de ar-condicionado, 
aparelhos eletroeletrônicos e instalações diversas, baseando-se em 
esquemas elétricos para assegurar o cumprimento e as exigências do 
projeto. 

16 - Instalar, examinar, consertar e cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos e instrumentos elétricos da Autarqu1a 
que apresentarem defeitos. 

17 - Efetuar trabalhos de marcenaria, armando, instalando e 
reparando peças de madeira. 

18 - Realizar reparos em móveis da Autarquia. 
19 - Instalar e ajustar peças de madeira como janelas, portas, etc. , 

efetuando sua manutenção preventiva. 
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20 - Executar acabamentos, reparos e pintura em construções de 

alvenaria, peças metálicas, madeira e outros materiais. 
21 - Identificar problemas e realizar reparos em redes hidráulica e de 

esgoto. 
22 - Executar consertos e ajustes em estrutura metálica. 
23 - Manter em condições de uso os instrumentos e equipamentos 

necessários à realização de seus trabalhos. 
24 - Executar atividades de manutenção em equipamentos, 

instalações e materiais destinados ao funcionamento da autarquia. 
25 - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene, segurança e 

prevenção de acidentes na realização de seus trabalhos. 
26 - Operar o equipamento de telefonia para transmissão e 

recebimento de comunicações internas, externas, locais ou 
interurbanas. 

27 - Receber e efetuar chamadas telefônicas urbanas, interurbanas 
e internacionais, mediante autorização em formulário próprio, visando 
estabelecer comunicação entre o solicitante e o destinatário. 

28 - Zelar pelo bom funcionamento do equipamento telefônico, 
solicitando manutenção e reparos sempre que necessário. 

29 - Participar na localização de abrigos de morcegos hematófagos. 
30 - Participar na captura de morcegos hematófagos, utilizando 

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta 
anticoagulante. 

31 - Auxiliar no mapeamento dos municípios, dividindo-os em 
setores para realização de campanhas de vacinação. 

32 - Auxiliar na realização de campanhas de vacinação, utilizando 
instrumentos apropriados. 

33 - Auxiliar na coleta de materiais para exame de laboratório e 
amostras de produtos vegetais para diagnóstico de doenças e pragas 
e verificação de qualidade. 

34 - Auxiliar na fiscalização de eventos agropecuários, verificando a 
documentação sanitária de animais e vegetais. 

35 - Auxiliar na execução de atividades administrativas, emitindo 
certificados, atualizando os arquivos e outros, conforme a 
necessidade. 

36 - Coletar amostras nos estabelecimentos comerciais que 
produzam, preparem, beneficiem, distribuam, transportem, 



industrializem, manipulem, armazenem e comercializem, ou em 
trânsito, produtos e subprodutos de origem vegetal ou animal para fins 
de fiscalização, padronização e classificação. 

37 - Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do 
serviço e orientação superior. 

Anexo V 
(a que se refere ao art. 5° da Lei no de _/_ /_) 

Instituto Mineiro de Agropecuária 
Descrição dos Cargos Efetivos 

Denominação do cargo: Auxiliar Operacional 
Código: 
Descrição sumária: 
a) executar rotinas administrativas de preparação, organização, 

arquivamento e encaminhamento de documentos e materiais sob 
orientação; 

b) executar sob a orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário e 
do Técnico de Fiscalização Agropecuária as atividades de: 
desempenho de atividades auxiliares, relacionadas com a defesa, a 
inspeção e as fiscalizações sanitárias animal e vegetal , com médio 
grau de complexidade; captura de morcegos hematófagos; coleta de 
amostras de produtos e subprodutos de origens vegetal e animal para 
fins de fiscalização, padronização e classificação. 

Descrição detalhada: 
1 - preencher, emitir formulários , quadros, tabelas e outros 

documentos de controle administrativo relacionados com as atividades 
de sua unidade de lotação; 

2 - datilografar e digitar ofícios, circu lares memorandos, quadros 
demonstrativos tabelas, boletins, relatórios, requisições e outros 
documentos pré-redigidos para atender às atividades administrativas; 

3 - receber, registrar, conferir, classificar e realizar o controle de 
entrada e saída de documentos bem como organizá-los para efetuar o 
arquivamento ou a sua distribuição à orientação superior; 

4 - desempenhar e executar serviços de secretaria e comunicação 
em sua área de atuação; 

5 - auxiliar na preparação e na classificação dos documentos para 
microfilmagem, bem como operar, manejar o equipamento escolhendo 



o melhor método para microfilmar os documentos e conferir a 
operação efetuada; 
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6 - operar máquinas copiadoras, abastecendo-as com o material 
necessário, regulando-as e colocando-as em funcionamento para 
reproduzir documentos de boa qualidade e controlar a movimentação 
das copias, mediante autorização previamente preenchida; 

7 - organizar as viagens de pessoal de sua área de atuação, 
providenciando a reserva de passagens e hospedagem, 
adiantamentos, os materiais a serem utilizados e os procedimentos 
administrativos envolvidos na realização da viagem; 

8 - levantar, em sua área de atuação, a necessidade de pequenos 
reparos e serviços de manutenção em instalações, máquinas e 
equipamentos, mediante contratação de serviços de terceiros ou 
pessoal do quadro do IMA; 

9 - providenciar materiais e equipamentos necessanos ao 
desenvolvimento das atividades de sua área de atuação; 

1 O - supervisionar e controlar os serviços de limpeza e conservação 
da Instalação, móveis, equipamentos e utensílios do IMA; 

11 - preparar materiais e infra-estrutura necessários à realização de 
cursos, seminários e outros serviços prestados pelo IMA; 

12 - operar e controlar o uso de equipamentos de áudio e vídeo para 
suporte às atividades de ensino e comunicação; 

13 - realizar ou controlar serviços de almoxarifado, no que diz 
respeito a estoques, identificação de necessidades de reposição e 
aquisição dentro dos padrões do IMA, promovendo o adequado 
armazenamento; 

14 - zelar pelo funcionamento e pela conservação das máquinas e 
dos equipamentos do IMA, orientando, controlando e providenciando a 
limpeza e a manutenção periódicas, de acordo com as especificações 
de cada fabricante; 

15 - recepcionar e prestar informações a usuários e fornecedores do 
I MA; 

16 - programar e controlar serviços de transportes e outros de apoio 
operacional , inclusive o que diz respeito ao uso de veículos, à 
manutenção e aos reparos da frota do IMA; 

17 - apoiar a compra de materiais e serviços, preenchendo as 
solicitações de compra segundo os padrões do IMA; 



18 - apoiar a chefia no planejamento, na programação e na 
execução das ações de suporte administrativo; 

6X7 

19 - realizar digitação e transcrição de dados em terminais de 
computador, seguindo procedimentos previamente determinados; 

20 - manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais do IMA, de 
acordo com o uso e a classificação e providenciar a assinatura dos 
termos de responsabilidade por pessoa credenciada na respectiva 
área de atuação; 

21 - manter controles de prazos e validade de contratos de locação, 
seguro, assinaturas, assistência técnica e outros, bem como promover 
o acompanhamento e a avaliação da qualidade dos serviços 
contratados; 

22 - realizar contatos com clientes internos e fornecedores para 
viabilizar etapas do processo de compras; 

23 - manter discrição e sigilo no tratamento das informações; 
24 - substituir outros funcionários do IMA em sua área de atividades 

sempre que convocado por sua chefia; 
25 - dirigir veículos leves ou pesados da Autarquia transportando 

pessoas, materiais de consumo, bens patrimoniais e encomendas 
para locais preestabelecidos, conforme determinação da chefia; 

26 - manter o veículo em bom estado de conservação e 
funcionamento, realizando pequenos reparos ocasionais; 

27 - auxiliar se necessário no carregamento e no descarregamento 
do material transportado; 

28 - realizar viagens a serviço, conforme escala, programação e 
autorização da chefia; 

29 - anotar a quilometragem percorrida, gastos de combustível e 
outras despesas para facilitar o controle; 

30 - realizar diariamente a limpeza do veículo; 
31 -recolher o veículo após a JOrnada de trabalho; 
32 - participar na localização de abrigos de morcegos hematófagos; 
33 - participar na captura de morcegos hematófagos, utilizando 

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta 
anticoagulante; 

34 - auxiliar no mapeamento dos municípios, dividindo-os em 
setores para realização de campanhas de vacinação; 

35 - auxiliar na realização das campanhas de vacinação, utilizando 
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instrumentos apropriados; 

36 - auxiliar na coleta de materiais para exame de laboratório e 
amostras de produtos vegetais para diagnóstico de doenças, pragas e 
verificação de qualidade; 

37 - auxiliar na fiscalização de eventos agropecuários, verificando a 
documentação sanitária de animais e vegetais; 

38 - auxiliar na execução de atividades administrativas, emitindo 
certificados, atualizando os arquivos e outros, conforme a 
necessidade; 

39 - coletar amostras nos estabelecimentos comerciais que 
produzem, preparem, beneficiem, distribuem, transportem, 
industrializem, manipulem, armazenem e comercializem, ou em 
trânsito, produtos e subprodutos de origens vegetal e animal para fins 
de fiscalização, padronização e classificação; 

40 - desempenhar outras atividades correlatas inerentes ao seu 
cargo de atuação conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 

Denominação do cargo: Assistente Administrativo 
Código: 
Descrição sumária: 
1 - realizar atividades de controle e execução orçamentária e 

financeira relacionadas com a administração interna do IMA, 
mantendo atualizados os registros das informações pertinentes a 
esses serviços; 

2 - executar serviços complementares da administração de pessoal 
e de apoio às ações de desenvolvimento de recursos humanos; 

3 - executar a produção de informações e a implantação e o 
desenvolvimento de sistemas informatizados. 

Descrição detalhada: 
1 - alimentar os programas e as fontes de informações de sua 

unidade através do registro de dados, nos microcomputadores, nos 
livros, nas fichas, nos formulários, nos quadros, nos painéis e outros; 

2 - apoiar e orientar as equipes do IMA no uso adequado dos 
recursos computacionais , em aspectos de "hardware" e "software"; 

3 - dar suporte as equipes do IMA no uso adequado de linguagens, 
sistemas operacionais, banco de dados, redes comunicação a 
distância ou outras funções de apoio à operação de computador; 
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4- manter a integridade do banco de dados de uso do IMA; 
5 - preparar "backup" dos bancos de dados e arquivos em geral; 
6 - assessorar os usuários no uso de recursos da microinformática; 
7 - apoiar a preparação e implantar manuais de instruções para 

orientação de procedimentos e uso de sistemas informatizados; 
8 - implementar planos de contingência enfocando segurança, 

recuperação de dados e funcionamento de emergência; 
9 - colaborar com outros profissionais da informática na solução de 

problemas relacionados com o uso dos recursos computacionais 
disponíveis no IMA e do leiaute físico , visando ao melhor 
aproveitamento de espaços e à interação entre as unidade 
organizacionais da Autarquia; 

1 O - controlar e acompanhar a prestação de serviços de instalação, 
reparos e manutenção dos equipamentos de informática do IMA; 

11 - responsabilizar-se pelo material e pelos equipamentos utilizados 
em suas atividades; 

12 - prestar informações aos publicas interno e externo relativas a 
sua área de atuação, orientando as partes dentro do disposto nas 
instruções, nas rotinas e nas normas da Autarquia; 

13 - planejar, organizar e manter o controle de arquivos e fichários, 
acompanhando a tramitação de documentos e expedientes da 
unidade; 

14 - acompanhar o processo de compras auxiliando no controle de 
qualidade e na fiscalização das especificações dos materiais 
adquiridos; 

15 - controlar a incorporação e o remanejamento de bens 
patrimoniais realizando inventário periódico e a atualização do 
cadastro do ativo imobilizado; 

16 - efetuar levantamentos, anotações, cálculos, conferências 
diversas registros para relatórios, controles administrativos e 
financeiros processos e outros expedientes de sua área de atuação; 

17 - executar atividades administrativas de pessoal , material , 
finanças, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo 
e controlando o fluxo de documentos; 

18 - atender e dar suporte à gestão do I MA, prestando informações 
e resolvendo dúvidas quanto a situações de convênios e contratos 
firmados, saldo e aplicações, posição orçamentária, liberação de 
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recursos e movimentações financeiras; 

19 -operar o Sistema de Administração Financeira - SIAF- no IMA, 
registrando informações e emitindo relatórios para análises 
prospectivas, estudos de viabilidade e outros elementos de suporte a 
decisão; 

20 - proceder à classificação orçamentária de despesas autorizadas, 
mediante solicitação da chefia, levando em conta o processo de 
execução orçamentária definido; 

21 - acompanhar a posição das liberações de recursos pelas fontes 
previstas no orçamento da Autarquia; 

22 - controlar e prestar informações sobre a posição orçamentária e 
financeira de contratos e convênios firmados pelo IMA; 

23 - providenciar a execução das atividades financeiras do IMA para 
pagamentos, recebimentos, controles e aplicações, seguindo as 
diretrizes do IMA e promovendo a integridade e a atualização das 
bases de dados dos sistemas de administração financeira e contábil; 

24- apoiar o acompanhamento da situação contábil do IMA, zelando 
por sua correção e legalidade; 

25 - preparar e fornecer elementos para prestação de contas de 
acordo com as exigências dos órgãos de controle; 

26 - orientar dirigentes e técnicos do IMA na prestação de contas 
referente a adiantamento de viagens, recursos para pronto pagamento 
e outros pertinentes; 

27 - manter controle dos saldos dos convênios, compatibilizando 
informações das áreas executoras de planejamento e financeira, 
verificando se os demonstrativos e os balanços se equivalem para 
informar os saldos às instituições envolvidas e aos diretores; 

28 - encaminhar prestação de contas às instituições parceiras e 
financiadoras e aos órgãos de controle após a assinatura dos 
responsáveis; 

29 - documentar movimentações bancárias e elaborar o fluxo de 
caixa do IMA, registrando compromissos financeiros, despesas e 
receitas a fim de possibilitar as decisões na Autarquia; 

30 - emitir carnês e outros instrumentos para recebimentos pelo 
I MA; 

31 - responsabilizar-se pela elaboração do caixa diário do IMA para 
lançamentos financeiros e contábeis; 
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32- preparar documentos financeiros do I MA; 
33 - atender às normas de segurança de trabalho; 
34 - executar outras atividades correlatas conforme necessidade do 

serviço e orientação superior. 
Denominação do cargo: Analista em Gestão e Administração 
Código: 
Descrição sumária: 
1 - desenvolver e orientar a sistematização e a análise de 

informações para o controle e o processo decisório na administração 
geral do IMA, a elaboração de instrumentos de gestão e a 
implementação de sistemas de documentação e informações no 
âmbito da educação para o trabalho. 

2 - desenvolver e orientar a sistematização e a análise de 
informações para os planejamentos estratégico, programático e 
orçamentário do IMA, a elaboração de instrumentos de gestão e a 
implementação de sistemas de acompanhamento, avaliação e 
controle no âmbito da agropecuária. 

Descrição detalhada: 
1 - planejar, organizar e supervisionar os planos e programas ou 

propostas financeiras, estabelecendo estratégias e métodos de 
trabalho para permitir a consecução dos objetivos preestabelecidos; 

2 - avaliar o desempenho administrativo, comparando as metas 
programadas e os resultados atingidos para planejar, organizar e 
implantar novos métodos no serviço administrativo; 

3 - estudar e propor racionalização administrativa, sugerindo e 
implantando métodos, rotinas de serviços e recursos técn1cos como 
organogramas, fluxogramas e outros, para simplificar, operacionalizar 
e agilizar a execução das tarefas administrativas; 

4 - analisar os recursos físicos e financeiros disponíveis e a rotina 
dos serviços existentes, coletando informações em documentos ou 
junto ao pessoal para avaliar, estabelecer ou alterar práticas 
administrativas; 

5 - acompanhar o desenvolvimento da estrutura administrativa da 
organização, verificando o funcionamento de suas unidades, segundo 
regimentos e regulamentos vigentes, para propor e efetivar sugestões; 

6 - proceder ao acompanhamento das execuções física e financeira, 
seguindo os procedimentos adotados e examinando orçamentos, para 



assegurar a obtenção dos resultados propostos; 
7 - representar a Autarquia em juízo, ativa ou passivamente como 

autora, ré, litisconsorte, assistente ou depoente mediante procuração 
do Diretor-Geral; 

8 - emitir pareceres em processos administrativos da Autarquia e 
responder a consultas sobre a matéria jurídica, quando solicitado pela 
direção, sugerindo soluções legais, inclusive nulidade e revogações 
de atos administrativos; 

9 - apreciar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros 
instrumentos jurídicos obrigacionais; 

1 O - preparar minutas de informações a serem prestadas em 
mandato de segurança contra o Diretor-Geral; 

11 - prestar assistência necessária à Autarquia em todos os 
assuntos jurídicos de seu interesse; 

12 - planejar, inspecionar e controlar o sistema de registro e 
operações contábeis, atendendo às necessidades administrativas e as 
exigências legais; 

13 - proceder à classificação e à avaliação das despesas; 
14 - elaborar relatórios sobre as situações patrimonial , econômica e 

financeira da autarquia; 
15 - acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 
16 - manter controles atualizados relativos à execução de contratos 

e convênios, seguros e contratos administrativos da Autarquia; 
17 - acompanhar e atender a ações relativas a auditorias interna e 

externa; 
18 - assessorar a direção do IMA em problemas financeiros, 

contábeis e orçamentários, dando pareceres técnicos que subsidiem 
decisões sobre políticas, planejamento, programação e instrumentos 
de ação, bem como propor reformulação de metodologias; 

19 - orientar a atuação de equipes nas etapas de preparação, 
acompanhamento e controle de projetos no que se refere a sua área 
de atuação; 

20 - manter organizadas suas atividades, possibilitando a plena 
substituição quando necessário; 

21 - promover a adequada apuração das despesas relacionadas 
com os convênios e contratos firmados pelo IMA e orientar a 
preparação das prestações de contas dos recursos de projetos 
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administrados pela Autarquia, levando em conta os padrões 
exigidos pelas instituições financiadoras e pelos órgãos de controle; 

22 - verificar e orientar os critérios utilizados nas etapas das 
execuções orçamentária e financeira do IMA; 

23 - administrar e coordenar os projetos e programas relativos a 
acompanhamento sociofuncional e o sistema de avaliação de 
desempenho visando ao desenvolvimento dos servidores, das equipes 
de trabalho e da própria Autarquia; 

24 - elaborar e montar banco de dados relativos aos recursos 
humanos da Autarquia, armazenando e atualizando informações 
sobre o histórico profissional de cada servidor; 

25 - propor e coordenar as atividades de orientação, remanejamento 
e readaptação profissional, visando à correta adequação e ao 
desenvolvimento dos servidores na Autarquia; 

26 - realizar levantamentos de necessidade de recursos humanos, 
registrando e analisando a demanda; 

27 - estudar, planejar e recomendar novos métodos e técnicas de 
trabalho para melhorar os índices de eficiência detectados na 
avaliação de desempenho, visando ao desenvolvimento de recursos 
humanos; 

28 elaborar, arquivar e manter atualizados os perfis 
profissiográficos dos cargos da Autarquia; 

29 - identificar e acompanhar a carência de recursos humanos na 
Autarquia, solicitando e propondo concursos públicos para 
preenchimento de vagas; 

30 - colaborar no planejamento de políticas e programas de 
qualificação e desenvolvimento de recursos humanos; 

31 - elaborar e apresentar relatórios das atividades realizadas, dos 
procedimentos adotados e dos resultados obtidos, demonstrando as 
políticas norteadoras de sua área de atuação; 

32 - analisar e desenvolver soluções para os problemas unitários e 
sistêmicos de biblioteconomia e informação documental, possibilitando 
a formulação da política do planejamento. a implantação e o controle 
das atividades da unidade; 

33 - realizar projetos relativos à estrutura de normalização da coleta, 
do tratamento e da recuperação das informações documentárias, bem 
como a sua efetivação e padronização; 
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34 - estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e 

aferição de material bibliográfico, programando as prioridades de 
aquisição e a operacionalização dos serviços; 

35 - registrar, catalogar e classificar livros, publicações oficiais e 
periódicos, utilizando regras e sistemas específicos para armazenar, 
recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; 

36 - organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos 
congêneres; 

37 - realizar planejamentos, estudos, análise e previsão de 
naturezas econômica, financeira e administrativa, aplicando os 
princípios e as teorias da economia no tratamento de assuntos 
referentes à produção, ao incremento e à distribuição de bens, a fim 
de formular soluções e diretrizes para os problemas econômicos da 
Autarquia, assegurando sua viabilidade; 

38 - estudar a organização da produção, os métodos de 
comercialização, a tendência dos mercados, a política de preços, a 
estrutura de crédito, os índices de produtividade e outros indicadores 
econômicos, analisando dados coletados relativos às políticas 
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial de crédito e 
outras, para formular estratégias de ação que melhor atendam à 
Autarquia; 

39 - redigir, condensar e interpretar e coordenar crônicas ou 
comentários a respeito de acontecimentos políticos sociais e 
econômicos que envolvam a Autarquia, para serem divulgados pelos 
meios de comunicação; 

40 - escrever artigos e textos diversos, analisando e comentando 
fatos, causas e possíveis conseqüências, para possibilitar a 
divulgação de notícias de interesse da Autarquia; 

41 - assessorar a direção geral no relacionamento com outros 
órgãos, ativando a política de relações públicas da Autarquia; 

42 - participar de reuniões, recepções e outros acontecimentos 
significativos de interesse da Autarquia; 

43 - elaborar planos e programas de relações públicas, verificando 
os meios de comunicação disponíveis para estabelecer e desenvolver 
atividades e dar cobertura aos eventos internos e externos; 

44 - criar leiautes, bonecos e artes-finais analisando as matérias 
para anúncios, divulgação e outras realizações de natureza 
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promocional; 

45 - executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do 
serviço e orientação superior. 

Denominação do cargo: Fiscal Estadual Agropecuário 
Código: 
Descrição sumária: 
Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de: defesas 

sanitárias vegetal e animal; classificação e padronização de produtos 
e subprodutos de origens vegetal e animal; inspeção das produções 
agrícola e agroindustrial; conservação de produtos e subprodutos de 
origens vegetal e animal; comercialização e uso de insumos agrícolas. 

Descrição detalhada: 
1 - inspecionar e fiscalizar pessoas físicas e jurídicas de direitos 

público e privado que executem atividade de produção, preparo, 
beneficiamento, distribuição, transporte, industnalização, manipulação, 
armazenamento e comercia lização de insumos, produtos e 
subprodutos vegetal, animal e agroindustrial; 

2 - executar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas, 
padrões e procedimentos para: produção de sementes e mudas; 
proteção da saúde do consumidor; preservação do meio ambiente; 
inspeção de produtos cárneos e lácteos; 

3 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, certificado de 
qualidade e certificado de origem; 

4 - orientar, controlar e executar atividades de vigilância sanitária; 
5 - promover o levantamento e orientar a aplicação de medidas de 

controle sanitário; 
6 - fiscalizar e controlar o trânsito de animal, vegetal , parte de 

vegetal, produto e subproduto de origens animal e vegetal , material 
biológico e de multiplicação; 

7 - apreender e destruir animal, vegetal, parte de vegetal, semente, 
produto, subproduto de origens animal e vegetal em trânsito, 
contaminado por doença, praga ou fora do padrão; 

8 - interditar área pública ou privada para: controle sanitário, defesa 
do consumidor e do meio ambiente; 

9 - inspecionar e fiscalizar o uso de agrotóxico, seus componente e 
afins; 

1 O - fiscalizar e controlar o registro de estabelecimento comercial e o 



cadastro de insumos, produtos e subprodutos vegetal , animal e 
agroindustrial ; 

11 - fiscalizar a prestação de serviços, o comércio de insumos, 
produtos e subprodutos vegetal , animal e agroindustrial ; 

12 - executar perícia, arbitramento, vistoria, laudo e parecer técnico; 
13 - executar, controlar e fiscalizar as atividades de padronização e 

classificação de vegetal e animal ; 
14 - emitir e supervisionar a emissão de certificado de classificação 

de animal e vegetal ; 
15 - supervisionar, executar e fiscalizar serviço de classificação e de 

tipificação de algodão em pluma; 
16 - orientar e expedir instruções que visem à divulgação de técnica 

e método de proteção da saúde, de defesa sanitária, de preservação 
do meio ambiente e de defesa do consumidor; 

17 - fiscalizar o destino final de embalagens e resíduos de 
agrotóxicos; 

18 - emitir documento para trânsito , controle de produção e inspeção 
de produtos vegetal e animal; 

19 - orientar, supervisionar e fiscalizar quarentenário para 
isolamentos vegetal e animal. 

Denominação do Cargo: Analista de Suporte a Fiscalização 
Código: 
Descrição sumária: 
Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de defesa 

sanitária animal, de inspeção da produção e da indústria de produtos 
de origem animal, de fiscalização do comércio e do uso de produto 
veterinário. 

Descrição detalhada: 
1 - Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de defesa 

sanitária vegetal , de padronização e classificação de produtos de 
origem vegetal, de inspeção de produtos agrícola e agro-industrial , de 
conservação de produtos e subprodutos de origem vegetal , de 
fiscalização do comércio e uso de insumos agrícolas. 

2 - Realizar análises químicas em solos, fertilizantes corretivos, 
rações, misturas minerais, agrotóxicos e seus resíduos em águas, 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal , operar aparelhos 
específicos de laboratório e de alto nível de sofisticação. 
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3 Realizar análises para diagnósticos entomológicos, 

fitopatológicos e de doenças animais, fazer testes sorológicos, 
produzir vacinas e pasta vampiricida. 

4- Realizar análises microscopias, microbiológicas e físico-químicas 
em águas, solos, plantas, produtos e subprodutos de origem animal e 
vegetal. Desenvolver atividades na área de biotecnologia. 

Denominação do Cargo: Assistente Técnico Agropecuário 
Código: 
Descrição sumária: 
Executar sob a orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário as 

atividades de: 
- Defesa sanitária animal e vegetal; 
- Padronização e classificação vegetal de produtos e subprodutos de 

origem vegetal; 
Inspeção da produção agropecuária e agroindustrial, da 

conservação de produtos e subprodutos de origem agropecuária; 
- Fiscalização do comércio e do uso de insumos agropecuários; 
- Fiscalização do trânsito de produtos animais e vegetais ; 
- Laboratório. 
Descrição detalhada: 
1 - Orientar a coleta de amostras de produtos e subprodutos de 

origem vegetal para fins de classificação e tipificação. 
2 - Classificar produtos de origem vegetal, seus subprodutos e 

resíduos de valor econômico. 
3 - Coletar amostras de insumos agropecuários para análises físico-

químicas de controle de qualidade. 
4 - Coletar amostras de produtos de origem animal para fins de 

controle de qualidade ou diagnóstico epidemiológico. 
5 - Auxiliar o preparo de antígenos, vacinas e produtos biológicos, 

preparar soluções, reagentes e padrões (simples e complexos). 
6 - Executar tarefas de apoio à fiscalização do comércio e do uso de 

insumos agropecuários, de apoio à inspeção da produção de 
sementes. 

7 - Promover a educação sanitária através de orientação ao produtor 
sobre as doenças e suas conseqüências. 

8 - Fiscalizar a realização das campanhas de vacinação contra 
doenças, através de visitas às propriedades. 
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9 Fiscalizar o recebimento de vacinas pelas casas 

revendedoras, verificando a embalagem, a temperatura dos 
refrigeradores onde ficam armazenadas e a data do seu vencimento. 

1 O - Auxiliar na interdição de propriedades após a constatação de 
doenças contagiosas. 

11 - Orientar a captura de morcegos hematófagos, aplicação de 
pasta anticoagulante, visando sua de população. 

12 - Fiscalizar a realização de Eventos Agropecuários e acompanhar 
a desinfecção e desinfestação das instalações, bem como verificar a 
documentação de animais e plantas para o ingresso nos eventos. 

13 - Fiscalizar o trânsito de produtos agropecuários, animais, 
exigindo e examinando a documentação sanitária quando se tratar de 
transporte local, regional ou interestadual, visando prevenir a 
disseminação de doenças. 

Anexo VI 
(a que se refere ao art. 5° da Lei n° de _ /_/_) 

Quadro de Cargos Comissionados 
* - O quadro do Anexo VI foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 28.2.2003. 

Anexo VIl 
(a que se refere ao art. 5° da Lei no de _ /_ /_) 

Descrição dos Cargos Comissionados 
Denominação do Cargo: Assessor Especial 
Código: 
Descrição sumária: 
Prestar assessoramento à Diretoria-Geral em assuntos 

administrativos, financeiros e técnicos, bem como na elaboração de 
projetos de natureza econômica e social. 

Descrição detalhada: 
1 - Prestar assessoramento a Diretoria-Geral em sua especialidade. 
2 - Pesquisar, analisar, interpretar informações e dados que 

envolvam a compatibilização de planos, projetos e programas da 
Autarquia. 

3 - Analisar processos e elaborar pareceres, estudos e relatórios de 
trabalhos. 

4 - Auxiliar na implantação e acompanhamento de atividades 
programadas. 



Pré-requisitos: 
Qualificação: Possuir diploma de nível superior. 
Experiência: três anos na área de atuação. 
Denominação do Cargo: Assistente Técnico 
Código: 
Descrição sumária: 
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Executar, assistir, controlar e fiscalizar as atividades de defesa 
sanitária animal e vegetal ; apoio e produção laboratorial; inspeção de 
produtos de origem animal, vegetal e agroindustrial ; planejamento, 
informatização, desenvolvimento institucional, orçamento, finanças e 
administração. 

Descrição detalhada: 
1 - Executar e assistir o órgão nas atividades de planejamento, 

administrativo, financeiro e técnico. 
2 - Executar e assistir o órgão no levantamento de dados, análise, 

elaboração e implantação de sistemas administrativos ou técnicos. 
3 - Executar e assistir o órgão no desenvolvimento de programas de 

informatização de dados que atendam às atividades. 
4 - Elaborar nota técnica sobre matéria de natureza administrativa, 

financeira , jurídica, auditoria e técnica. 
5 - Executar e assistir o órgão nas atividades relativas à defesa 

sanitária animal e vegetal, na inspeção e fiscalização de produtos de 
origem animal e vegetal. 

6 - Executar e assistir ao órgão nas atividades relativas às análises 
laboratoriais e à produção laboratorial. 

7 - Dar apoio técnico e institucional a eventos agropecuários. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: Possuir diploma de curso de nível superior ou ter no 

mínimo 500 horas de curso técnico. 
Experiência: três anos de experiência na área de atuação. 
Denominação do Cargo: Coordenador 
Código: 
Descrição sumária: 
Coordenar, promover, executar, desenvolver, orientar e acompanhar 

as atividades relativas à elaboração de propostas orçamentárias anual 
e plurianual, à modernização e ao desenvolvimento organizacional, ao 
planejamento e de processamento eletrônico de dados. 
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Descrição detalhada: 
1 - Elaborar as propostas orçamentárias anual e plurianual. 
2 - Elaborar a programação trimestral de despesa e receita com 

base na programação física. 
3 - Acompanhar a execução orçamentária e propor alterações 

necessárias, com base no comportamento da receita e da despesa. 
4 - Detalhar os processos para elaboração e manutenção de normas 

de procedimentos. 
5 - Estabelecer critérios de codificação para normas e formulários e 

exercer o controle qualitativo sobre a impressão e reimpressão desses 
formulários . 

6 - Promover, orientar e coordenar a elaboração de planos e 
programas de interesse do IMA em consonância com as orientações 
do Sistema Estadual de Planejamento. 

7 - Promover e coordenar a programação anual de atividades e 
elaborar planos, programas, projetos e atividades e acompanhar sua 
execução. 

8 - Elaborar relatórios analíticos da execução de planos, programas, 
projetos e atividades. 

9 - Coordenar, orientar as atividades de informática nas unidades de 
apoio e finalista do IMA. 

1 O - Promover o desenvolvimento de programas de informatização e 
acompanhar as tendências tecnológicas, propondo adequação no 
âmbito do IMA. 

Pré-requisitos: 
Qualificação: Possuir diploma de nível superior. 
Experiência: três anos de na área de atuação. 

Denominação do Cargo: Delegado Regional 
Código: 
Descrição sumária: 
Coordenar, controlar e fiscalizar a execução dos programas do IMA 

na sua circunscrição. 
Descrição detalhada: 
1 -Representar o IMA na área da Delegacia Regional. 
2 - Responsabilizar-se pela gestão estratégica global da Delegacia. 
3 - Cumprir e fazer cumprir as políticas, diretrizes e normas do IMA. 
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4 - Apoiar todas as atividades para o desenvolvimento do 

trabalho nos Escritórios Seccionais. 
5 - Elaborar o Plano de Trabalho da Delegacia, negociá-lo com a 

Diretoria e executá-lo de forma a garantir os resultados programados 
e contratados, acompanhando-os em avaliações gerenciais 
trimestrais. 

6 - Propor à Diretoria alocação e remoção de servidores no âmbito 
da Delegacia Regional. 

7 - Responsabilizar-se pela gestão orçamentário-financeira na área 
da Delegacia. 

8 - Manter estreito relacionamento com clientes e parceiros 
estratégicos da região. 

9 - Negociar contratos, convênios e acordos, representando o IMA, 
na área de abrangência da Delegacia Regional , cuidando de todos os 
detalhes para a assinatura desses documentos pelo Diretor-Geral. 

1 O - Garantir que as ações de todos os servidores da Delegacia 
Regional , individual e coletivamente, sejam desenvolvidas com o 
objetivo de se cumprir a missão do IMA. 

11 - Negociar, com os Chefes dos Escritórios Seccionais e 
Assistentes Técnicos que compõem a Delegacia, os respectivos 
Planos Anuais de Trabalho de suas Unidades. 

12 - Participar das avaliações trimestrais de todos os Escritórios 
Seccionais da área de atuação da Delegacia Regional. 

13 - Coordenar, junto com a Divisão de Projetos Agroindustriais, os 
Projetos de Matadouros no âmbito da Delegacia Regional. 

14 - Coordenar, orientar e supervisionar a fiscalização do uso do 
selo de qualidade, do certificado de qualidade e do certificado de 
origem. 

15 - Identificar necessidade de treinamento para os servidores 
lotados na Delegacia e para os Chefes de Escritórios Seccionais, 
especialmente nos aspectos gerenciais, em conjunto com a Divisão de 
Recursos Humanos. 

16 - Discutir e definir com os Assistentes os treinamentos propostos 
na área técnica. 

17 - Responder pelo Escritório Seccional na falta ou ausência do 
titular ou indicar outro responsável pelo escritório seccional para 
substituir o titular. 
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18 - Propor alternativas para a solução de problemas, com base 

na análise de fatores críticos que ameacem prejudicar o alcance dos 
resultados da Delegacia. 

19 - Garantir a unidade da Delegacia de forma que ela seja como 
uma federação composta de diversas unidades associadas, que são 
os Escritórios Seccionais. 

20 - Coordenar e supervisionar a fiscalização do trânsito de animal e 
vegetal , de insumo, de produto e subproduto agropecuário e 
agroindustrial . 

21 - Acompanhar e avaliar anualmente o desempenho dos 
servidores da DR, detectando a necessidade de promover ações, 
buscando a readaptação desses servidores ao trabalho ou a melhoria 
de seu desempenho. 

22 - Executar outras atividades afins. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: Possuir diploma de curso de nível superior. 
Experiência: três anos de experiência na instituição 
Denominação do Cargo: Chefe de Escritório Seccional 
Código: 
Descnção sumária: 
Executar programas e atividades do IMA em sua área de atuação. 
Descrição detalhada: 
1 - Executar programas de prevenção, combate e controle das 

pragas e doenças dos animais e dos vegetais. 
2 - Executar a inspeção e a fiscalização de insumo, produto e 

subproduto agropecuário e agroindustrial. 
3 - Executar programas nas áreas da fisiopatologia da reprodução e 

de melhoramento animal. 
4 - Coletar material para exame de laboratório. 
5 - Executar vigilância epidemiológica. 
6 - Cadastrar estabelecimento que industrialize, manipule ou 

beneficie, armazene e comercialize insumo, produto e subproduto 
agropecuário e agroindustrial. 

7 - Fiscalizar e inspecionar estabelecimento que industrialize, 
manipule ou beneficie, armazene e comercialize insumo, produto e 
subproduto agropecuário e agroindustrial. 

8 - Aplicar multa na forma da legislação vigente. 
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9 - Fiscalizar o trânsito de animal, vegetal, parte de vegetal , 

insumo, produto e subproduto agropecuário e agroindustrial. 
1 O - Emitir documento sanitário. 
11 - Orientar e fiscalizar atividade delegada pelo IMA. 
12 - Cadastrar, credenciar, fiscalizar os profissionais que exercem 

atividades de responsável técnico. 
13 - Apreender veículo que descumprir norma sanitária, executar a 

interdição de área pública ou privada e de estabelecimento. 
14- Apreender, sacrificar, incinerar e destruir animal, vegetal , parte 

de vegetal, insumo, produto e subproduto agropecuário e 
agroindustrial . 

15 - Executar a classificação vegetal. 
16 - Orientar, controlar e supervisionar as atividades dos postos de 

fiscalização. 
17- Orientar, inspecionar e ftscalizar o uso do selo de qualidade, do 

certificado de qualidade e do certificado de origem. 
18 - Exercer atividades afins. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: Formação em Medicina Veterinária ou Agronomia. 
Treinamentos na área gerencial com carga horária de 40 horas. 
Denominação do Cargo: Superintendente 
Código: 
Descrição sumária: 
Planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades da área 

de sua atuação. 
Descrição detalhada: 
1 - coordenar e supervisionar as atividades de defesas sanitárias 

animal e vegetal ; 
2 - coordenar e supervisionar a inspeção e a fiscalização de 

estabelecimento, produto e subproduto de origens vegetal e 
agroindustrial ; 

3 - coordenar e supervisionar a fiscalização de insumo, produto e 
subproduto de origens vegetal e agroindustrial ; 

4 - coordenar e supervisionar a padronização e a classificação 
vegetal; 

5 - participar de julgamento de recurso contra ato que imponha pena 
decorrente de infração apurada por sua fiscalização; 



6 - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a 
concessão do selo de qualidade, a emissão do certificado de 
qualidade e do certificado de origem; 

7 - coordenar e supervisionar a comercialização e a utilização de 
produto e subproduto de uso agrícola; 

8 - coordenar e supervisionar a inspeção e a fiscalização de 
estabelecimento, produto e subproduto de origens animal e 
agroindustrial; 

9 - coordenar e supervisionar a comercialização e a utilização de 
produto e subproduto de uso veterinário; 

1 O - coordenar e supervisionar as atividades de combate e controle 
das doenças dos rebanhos; 

11 - coordenar e supervisionar a fiscalização de criatório e abate de 
animal silvestre; 

12 - participar de julgamento de recurso contra ato que imponha 
pena decorrente de infração apurada por sua fiscalização; 

13 - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a 
concessão do selo de qualidade, a emissão do certificado de 
qualidade e do certificado de origem; 

14 - planejar, coordenar, organizar, supervisionar a promoção de 
produtos e subprodutos agropecuários e agroindustrial e de evento 
agropecuário; 

15 - planejar, coordenar, organizar, supervisionar e avaliar evento 
agropecuário; 

16 - elaborar normas para a realização de evento e utilização de 
recinto para evento agropecuário; 

17 - coordenar e orientar a colaboração do IMA com as associações 
de produtores e criadores; 

18 - elaborar normas para a concessão do selo de qualidade, a 
emissão do certificado de qualidade e do certificado de origem de 
produtos e subprodutos agropecuário e agroindustrial; 

19 - elaborar programas de divulgação; 
20 - planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades 

administrativas e financeiras; 
21 - supervisionar e controlar atividades de compra, registro , guarda 

e alienação de bem imóvel, móvel e semovente; 
22 - coordenar e supervisionar as atividades de admissão, 
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exoneração, demissão, movimentação, registro e treinamento de 
pessoal; 

23 - coordenar e supervisionar e controlar o fornecimento e a 
movimentação de recursos materiais e financeiros ; 

24 - efetuar análise contábil e financeira; 
25 - coordenar e supervisionar a programação financeira; 
26 - participar da elaboração e acompanhar a execução do 

orçamento anual ; 
27 - coordenar e supervisionar o acompanhamento das despesas 

em nível de plano, programa, projeto e atividade; 
28 - exercer atividades afins. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: possuir diploma de nível superior na área de atuação. 
Experiência: possuir cinco anos de experiência em área afim. 

Denominação do cargo: Chefe de Divisão 
Código: 
Descrição sumária: 
Executar e controlar as atividades da área de sua atuação. 
Descrição detalhada: 
1 - controlar o registro e a movimentação de servidor; 
2 - cumprir e fazer cumprir o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de Minas Gerais; 
3 - coordenar a realização de concurso público; 
4 - coordenar o programa de avaliação de desempenho; 
5- programar, coordenar e supervisionar o treinamento de pessoal ; 
6 - controlar atividades de compra, registro, guarda e alienação de 

bem imóvel, móvel e semovente; 
7 - coordenar a elaboração do inventário anual; 
8 - coordenar a vistoria de bens patrimoniais e propor reparo ou 

alienação; 
9 - controlar a destinação, a movimentação e a conservação dos 

bens patrimoniais; 
1 O - controlar e fiscalizar a movimentação, a manutenção, a 

conservação e o uso dos veículos; 
11 controlar e supervisionar os serviços contábeis, as 

demonstrações financeiras, os balancetes patrimoniais e o balanço 
anual ; 



12 - acompanhar o plano de contas, propondo a alteração que se 
fizer necessária; 
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13 - coordenar a execução de balancetes mensais, balanço anual , 
demonstrações financeiras e de resultado; 

14 - manter-se atualizado sobre a legislação pertinente; 
15 - controlar contábil e financeiramente acordo, ajuste, contrato e 

convênio; 
16 - inspecionar e fiscalizar a produção de insumo, produtos e 

subprodutos vegetal e agroindustrial; 
17 - inspecionar e fiscalizar pessoas física e jurídica de direitos 

público e privado que executem atividade de produção, 
industrialização, manipulação, armazenamento e comercialização de 
insumo, produtos e subprodutos animal, vegetal e agroindustrial ; 

18 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem a 
serem usados em insumo, produtos e subprodutos vegetal e 
agroindustrial ; 

19 - controlar e fiscalizar o cumprimento de normas, padrões e 
procedimentos para o sistema de produção de semente e muda; 

20 - recomendar o plantio de espécies agrícolas e cultivares para os 
sistemas de certificação e fiscalização de semente e muda; 

21 -controlar as atividades de informação estatística e registro; 
22 - inspecionar e fiscalizar o uso de agrotóxico, seus componentes 

e afins; 
23 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de 

qualidade e do certificado de origem; 
24- controlar as atividades de defesa sanitária vegetal ; 
25 - orientar, controlar e manter sistema de informação fitossanitária; 
26 - interditar área pública ou privada para controle fitossanitário e 

executar compulsoriamente as medidas recomendadas; 
27 - promover levantamento e orientar a aplicação de medidas de 

controle fitossanitário; 
28 - controlar o trânsito de vegetal , parte de vegetal , produto, 

subproduto, materiais biológico e de multiplicação; 
29 - aplicar sanção a infrator de norma de defesa sanitária vegetal; 
30 - apreender e destruir vegetal, parte de vegetal , semente , 

produto, subproduto em trânsito contaminados por doença ou praga 
ou fora de padrão; 
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31 - controlar o registro e cadastro do comerc1o de insumo, 

produtos e subprodutos vegetal e agroindustrial ; 
32 - cadastrar e propor registro , credenciamento e cassação destes; 
33 - fiscalizar a prestação de serviços, o comércio de insumos, 

produtos e subprodutos vegetal e agroindustrial ; 
34 - aplicar multa e propor a interdição de estabelecimento, executar 

perícia, arbitramento, vistoria, laudo e parecer técnico; 
35 - controlar e fiscalizar as atividades de padronização e a 

classificação vegetal ; 
36 - emitir e supervisionar a emissão de certificado de classificação 

vegetal ; 
37 - fiscalizar serviço de classificação e de tipificação de algodão em 

pluma; 
38 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de 

qualidade e do certificado de origem; 
39 - propor normas para credenciar e cassar credenciamento de 

postos de classificação; 
40 - controlar e fiscalizar as atividades de defesa sanitária animal; 
41 - controlar e fiscalizar o trânsito de animal e a vigilância 

epidemiológica; 
42 - controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias em 

evento pecuário; 
43 - elaborar, controlar e manter sistema de informação 

zoossanitário; 
44 - interditar área pública ou privada, para controle zoossanitário; 
45 - exercer atividades relacionadas com a defesa sanitária, a saúde 

animal, a fiscalização da indústria, do comércio, da utilização e do 
transporte de produto de uso veterinário; 

46 - aplicar sanção a infrator de norma de defesa sanitária e saúde 
animal; 

47- fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de qualidade 
e do certificado de origem; 

48 - promover levantamento e orientar a aplicação de medidas de 
controle zoossanitário; 

49 - cadastrar, propor registro, credenciamento e cassação de 
estabelecimento que industrialize, comercialize, manipule ou beneficie 
e armazene insumo, produto e subproduto de uso veterináno; 
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50 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem 

de insumo, produto e subproduto de uso veterinário; 
51 - controlar e fiscalizar o combate às doenças; 
52 - realizar o estudo epidemiológico e o mapeamento das doenças; 
53 - coordenar o levantamento e a identificação de planta tóxica, 

com mapeamento de área; 
54 - elaborar, controlar e fiscalizar programa de alimentação animal; 
55 - coordenar programa de educação sanitária para o controle das 

doenças; 
56 - elaborar, controlar e manter sistema de informação zossanitário; 
57 - controlar e fiscalizar o combate às doenças por vírus dos 

rebanhos; 
58 - realizar o estudo epidemiológico e o mapeamento das doenças 

por vírus dos rebanhos; 
59 - identificar, classificar e combater o morcego hematófago; 
60 - realizar estudos para definição de ecossistemas prioritários; 
61 -cadastrar e propor registro e cassação de estabelecimento; 
62 - cadastrar e propor registro e cassação de produto e subproduto 

de origem animal; 
63 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem de 

insumo, de produto e subproduto de uso veterinário; 
64- apreender e inutilizar produto e subproduto de origem animal; 
65 - aplicar multa e propor interdição de estabelecimento; 
66 - fiscalizar o trânsito de produto e subproduto de origem animal; 
67 - orientar proprietário ou responsável por estabelecimento para o 

cumprimento de normas; 
68 - elaborar, controlar e manter sistema de informação sanitária; 
69- orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de 

qualidade e do certificado de origem; 
70- exercer atividades afins. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: possuir diploma de curso de nível superior ou ter no 

mínimo quinhentas horas de curso técnico . 
Experiência: possuir três anos de exercício na instituição. 
Denominação do cargo: Chefe de Setor 
Código: 
Descrição sumária: 



Executar e controlar as atividades de sua atuação. 
Descrição detalhada: 
1 - executar e controlar serviços de apoio; 
2 - receber, distribuir e expedir correspondências; 
3 - promover reparo e conserto em imóvel, móvel e equipamento; 
4 - executar e controlar serviços de reprodução de documentos; 
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5 - executar atividades administrativo-financeiras na Delegacia 
Regional; 

6 - executar a programação técnico-financeira dos Escritórios 
Seccionais; 

7 - executar atividades de recebimento, cobrança e controle das 
receitas próprias das atividades desenvolvidas e delegadas ao IMA; 

8 - executar atividades de recebimento, cobrança e controle de 
autos de multa emitidos pelo IMA. 

Pré-requisitos: 
Qualificação: possuir diploma de nível superior ou ter no mínimo 

quinhentas horas de curso técnico. 
Experiência: três anos de exercício na Instituição. 
Denominação do cargo: Supervisor de Inspeção 
Código: 
Descrição sumária: 
Supervisionar, fiscalizar, orientar as atividades inerentes ao serviço 

de inspeção. 
Descrição detalhada: 
1 - encaminhar para a Divisão de Cadastro, para a concessão de 

título de registro ou obtenção de registro provisório, os processos 
devidamente instruídos referentes aos estabelecimentos que 
solicitaram registro ao IMA; 

2 - encaminhar à Divisão de Inspeção de Produção Animal 
formulário para concessão de declaração aos estabelecimentos; 

3 - aprovar proJetos de construção de estabelecimentos; 
4 - fornecer à Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de 

Origem Animal todas as informações necessárias para montagem do 
banco de dados; 

5 - efetuar aprovação de rotulagem de acordo com as normas 
preestabelecidas em conformidade com o padrão de identidade e 
qualidade do produto; 
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6 - fornecer suporte técnico a toda equipe da DA, no que 

concerne à vistoria de estabelecimentos, instrução de processos, 
realização de "blitz" e outros procedimentos; 

7 - lavrar termos de infração; 
8 - instruir processo administrativo, encaminhando-o para a Divisão 

de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal, após 
responder à defesa interposta pelo autuado em 1 a instância. O 
processo deve obedecer à ordem cronológica, com assinatura e data 
em todos os documentos; 

9 - promover a integração do Serviço de Inspeção e Fiscalização 
com outras áreas, como a de Defesa e Educação Sanitária; 

1 O - repassar ao escritório o cronograma de coleta de amostras para 
análise de laboratório; 

11 - encaminhar ao escritório as cópias de registro, registro 
prov1sono e declaração de estabelecimentos, que foram 
encaminhadas pela DIPA; 

12 - receber os relatórios mensais de atividades dos escritórios, bem 
como os relatórios higiênico-sanitários dos estabelecimentos 
registrados; 

13 - garantir que a documentação referente à 1nspeção de produtos 
de origem animal que a Delegacia enviar para a coordenação esteja 
em ordem; 

14 - programar as atividades de inspeção de sua Delegacia; 
15 - exercer atividades afins. 
Pré-requisitos: 
Qualificação: possuir diploma de curso superior de Médico-

Veterinário. 
Experiência: possuir três anos na área de inspeção de produtos de 

origem animal. 

ANEXO VIII 
(a que se refere o art. 5° da Lei n° de de 
2002) 
Instituto Mineiro de Agropecuária 
Tabela de Vencimentos 
CARREIRA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 
CARREIRA DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL 



CARREIRA DE FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO 
* - Os quadros das Carreiras foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 28.2.2003. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 132/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .000/2000) 

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da 
rede estadual de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger 
a saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados 
pelos alunos matriculados em sua rede. 

Art. 2° - São objetivos do Programa instituído por esta lei: 
I - garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que 

ele receba informações básicas a respeito de métodos preventivos 
nas áreas médica, odontológica, ambiental , de saneamento, de 
doenças transmissíveis e outras; 

11 - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam 
para a solução dos problemas diagnosticados, adequados à realidade 
de cada escola e da comunidade na qual está inserida; 

111 - execução dos projetos que forem programados, buscando a 
participação da comunidade escolar; 

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas. 
Art. 3° - O Programa Saúde na Escola compreende os seguintes 

conteúdos disciplinares: 
I - Higiene e Saúde: noções de higiene corporal, dos alimentos, dos 

ambientes escolar, domiciliar, profissional e outros; 
11 - Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária; 
111 - Nutrição e Segurança Alimentar: acompanhamento pondero-

estrutural dos alunos, detectação de casos de desnutrição, educação 
alimentar e outros; 

IV - Saúde Mental: detectar e encaminhar, quando necessário, os 
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casos de distúrbios afetivo-comportamentais; 

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca 
de letras e outros, que possam interferir no processo de 
aprendizagem, assegurando avaliações nos casos suspeitos; 

VI - Sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa 
Afetivo-Sexual , em desenvolvimento em algumas superintendências 
regionais de ensino e diretorias regionais de saúde; 

VIl - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de 
deficiências visuais e encaminhar para atendimento pelo Programa de 
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde. 

VIII- Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico, 
qualidade da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e 
outros; 

IX - Vigilância Epidemiológica: acompanhar a incidência de doenças 
infecto-contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo 
mecanismos integrados dos órgãos da educação e saúde, para 
prevenção, tratamento e ações sanitárias necessárias ao controle de 
endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida; 

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer 
sobre o efeito nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do 
tabagismo; 

XI Relações de Consumo: medicamentos, produtos 
industrializados, manipulados e alternativos, alimentos naturais e 
artificiais e outros; 

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização, 
comunicação, consumo, relação paciente-médico e outros. 

Art. 4° - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução 
do Programa, a qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de 
Pessoal do Magistério, lotado na escola. 

§ 1 o - O servidor em exercício da função de Agente de Saúde ficará 
sujeito ao regime de trabalho disposto no Título VI da Lei no 7.1 09, de 
13 de outubro de 1977. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde, definirá os meios necessários ao 
acompanhamento do Programa e à capacitação permanente dos 
Agentes de Saúde. 

Art. 5° - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias 
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com outros órgãos governamentais, com organizações da 
sociedade civil e instituições de ensino superior, com vistas a 
subsidiar a execução das ações previstas no Programa. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei , que toda 

educação e toda saúde são determinadas na sociedade pelas 
condições de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a 
produção da vida material. 

Saúde e educação estão intimamente relacronadas, assim como a 
falta de saúde está ligada às carências crônicas da educação que 
condenam principalmente a população mais pobre aos males da 
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças já 
controladas. 

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova 
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação 
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o 
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário 
respeito ao outro. 

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo 
Leonardo Boff, "cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das 
relações com a realidade circundante , relações essas que passam 
pela higiene. pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira 
como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um 
determinado espaço ecológico". (In "Saber Cuidar: a Ética do 
Humano". Editora Vozes, 1999.) 

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

PROJETO DE LEI N° 133/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.881/2001) 

Proíbe a imposição de requisito relativo à idade máxima em 
concurso público nas hipóteses que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica proibida a imposição de limite de idade máxima em 

concurso público para provimento de cargos cujas atribuições 
dispensem a aferição da capacidade física ou envolvam atividades 
predominantemente intelectuais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: O art. 21 da Constituição do Estado demanda urgente 

regulamentação no que se refere aos requisitos de acessibilidade aos 
cargos, empregos e funções públicos. 

É injustificável a imposição de limite de idade máxima como requisito 
para a inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas 
atribuições sejam atividades predominantemente intelectuais ou que 
dispensem a aferição da capacidade física . 

A exigência do limite de idade máxima em tais casos afronta o 
princípio da razoabilidade dos atos públicos, consagrado na 
Constituição Federal. 

A Carta da República, ao tratar dos direitos sociais, também veda a 
imposição de critérios de admissão por motivo de idade, estendendo 
esses direitos aos servidores ocupantes de cargos públicos. 
Inteligência do art. 7°, XXX, c/c o art. 39, § 30, ambos da Constituição. 

Além disso, é uniforme e pacífica a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre não se poder 
limitar o acesso a cargos públicos, por meio de imposição de limite de 
idade, mormente nas hipóteses tratadas na presente proposição, que, 
por seu caráter social relevante , merece ser acolhida pelos pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 134/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .892/2001) 

Dispõe sobre a renegociação da dívida de municípios do Estado e 
de servidores com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - IPSEMG. 

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

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

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

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

§ 2° - O valor de cada parcela não será inferior a R$20,00 (vinte 
reais), reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
IN PC- ou outro que vier a substituí-lo. 

§ 3° - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados, nos 
termos desta lei , permitindo-se o aproveitamento do montante pago a 
maior em decorrência da diferença do percentual da multa aplicada. 

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

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

§ 1° - O acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em 
que o município autorize. se houver atraso superior a sessenta dias no 
cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de 
prestações do acordo de parcelamento, a retenção da sua quota-parte 
do ICMS, para pagamento do débito respectivo , e o repasse do valor à 
autarquia previdenciária. 

§ 2° - O repasse de que trata o § 1 o será feito pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, por ocasião da primeira transferência que ocorrer 
após a comunicação do IPSEMG ao Secretário de Estado da 
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Fazenda, sob pena de responsabilidade deste. 

Art. 4° - O atraso no pagamento das parcelas ou da contribuição 
mensal por mais de quatro meses, consecutivos ou não, acarretará o 
cancelamento do parcelamento e do conven1o de filiação 
previdenciária, com a conseqüente perda dos benefícios desta lei e a 
inscrição do débito em dívida ativa. 

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

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

Anexo I 
* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 28.2.2003. 

Anexo 11 

Saldo devedor Multa 
(em AS) 
Até 150.000,00 1,0% 
De 150.000,01 a 1,5% 
350.000,00 
Acima de 2 ,0% 
350.000,00 

·-Sala das Reun1oes, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: O projeto ora apresentado dá um passo importante 

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

A matéria foi tratada pela Lei no 12.992, de 30/7/98, posteriormente 
alterada pela Lei no 13.342, de 28/1 0/99. Com o intuito de consolidar a 
legislação sobre o assunto, transcrevemos neste projeto as 
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disposições em vigor das mencionadas leis, introduzindo algumas 
modificações necessárias, como, por exemplo, a substituição da 
UFIR, já extinta, pelo INPC, atualmente em vigor. 

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

PROJETO DE LEI N° 135/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.965/2002) 

Estabelece regras gerais para a atuação de guarda municipal em 
convênio com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A guarda municipal destina-se, nos termos do art . 138 da 

Constituição Estadual, à proteção de bens, serviços e instalações do 
município, dentro de seus limites geográficos, bem como ao auxilio 
complementar da segurança pública na proteção pessoal e patrimonial 
dos munícipes. 

§ 1 o - A guarda municipal poderá atuar, nos termos de convênio a 
ser celebrado pela Prefeitura Municipal, em colaboração com a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais nas atividades de policiamento 
ostensivo de prevenção criminal e com o Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Minas Gerais nas atividades de defesa civil. 

§ 2° - O convênio a que se refere o parágrafo anterior será firmado 
com o Comandante da Região de Polícia Militar, "ad referendum" do 
Comando-Geral. 

Art. 2° - Nas ações conjuntas de policiamento ostensivo ou nas de 
defesa civil , a guarda municipal atuará sob as ordens do membro mais 
graduado da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar presente 
na ocasião. 

Art. 3° - A guarda municipal atuará uniformizada, vedada a utilização 
de cores, símbolos ou outros elementos que possam gerar confusão 
com os utilizados pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros 
Militar. 

Parágrafo único - Os integrantes das guardas municipais portarão 
em seus uniformes tarjetas contendo dados pessoais, de modo a 
permitir, de forma fácil e rápida, a sua identificação. 
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Art. 4° - A Polícia Militar supervisionará as atividades das guardas 

municipais e elaborará as diretrizes para o seu adequado treinamento. 
Parágrafo único - A Polícia Militar oferecerá suporte técnico para a 

criação de guardas municipais, sendo-lhe facultada, para tanto, nos 
termos do respectivo convênio, a utilização de equipamentos e 
instalações de suas unidades de treinamento e instrução. 

Art. 5° - Cabe ao Comando de Região de Polícia Militar manter 
cadastro individualizado com informações sobre as guardas 
municipais existentes em sua área de abrangência, contendo: 

I - dados gerais sobre a guarda municipal, em especial: 
a) legislação municipal que a instituir; 
b) regulamento interno; 
c) efetivo previsto e existente; 
li - dados pessoais dos componentes de cada guarda municipal: 
a) ficha funcional individual; 
b) folha corrida individual de cada componente, fornecida pela 

Secretaria da Segurança Pública. 
§ 1 o - Os dados a que se refere este artigo serão atualizados 

anualmente e encaminhados ao Comando da Região de Polícia Militar 
pela Prefeitura Municipal, no primeiro trimestre de cada exercício. 

§ 2° - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior inabilita o 
município para a assinatura de convênios de qualquer natureza com o 
poder público estadual. 

Art. 6° - Em caso comprovado de reiterado abuso de poder ou de 
usurpação de qualquer das competências previstas nos arts. 139 e 
142 da Constituição Estadual por parte de membros da guarda 
municipal, o Comando da Região Militar poderá denunciar os 
convênios em vigor, devendo imediatamente oficiar ao Ministério 
Público para que promova, por meio dos instrumentos legais, a 
responsabilização dos culpados na esfera criminal, se for o caso. 

Art. 7° - O art. 4° da Lei n.0 13.369, de 30 de novembro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art . 4° - Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e o 
controle das atividades dos bombeiros voluntários e a coordenação 
das atividades das guardas municipais em situações de calamidade 
pública ou ações de defesa civil." . 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
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Justificação: A política de segurança pública, que evolui na 
concepção de defesa social e defesa do cidadão, frente às demandas 
de segurança do Estado, não pode abrir mão da concentração da 
autoridade e dos controles dos instrumentos técnicos nem da 
eficiência. É inegável a grande contribuição que poderá a PMMG dar 
ao novo perfil que a guarda municipal, exigência de grande número de 
cidades, trará para a força pública. A Polícia Militar, cuJa história e 
preparo técnico a colocam entre as grandes corporações do País, por 
sua vez, não pode ficar à margem dessa inovação, que é uma opção 
de segurança complementar para as nossas cidades. 

- 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° 136/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .573/2001) 

Altera o art. 2° da Lei n° 12.460 de 15 de janeiro de 1997. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 2° da Lei no 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ..................... ........................ . 
Parágrafo único - Os exames requeridos na forma desta lei e de seu 

regulamento serão realizados em um prazo máximo de um ano 
contado da data de sua solicitação pelo Magistrado.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Muito embora a Lei n° 12.460, de 1997, originada do 

Projeto de Lei n° 731 /96, do Deputado Miguel Martini , determine o 
pagamento pelo Estado das despesas com o exame do ácido 
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desoxirribonucleico - DNA, para a investigação de paternidade, o 
que tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros 
da Defensoria Pública que procuram nosso Gabinete, é que os 
exames estão sendo marcados para o ano 20161, o que, na prática, 
eqüivale à denegação do acesso à justiça. 

O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no 
regulamento da lei citada (Decreto n° 41420 de 2000) , que, em seu 
art. 5°, determina que Secretaria de Estado da Saúde autorize, no 
máximo, 200 exames por mês. 

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2° da referida 
lei um parágrafo único que estabeleça, após a solicitação do 
Magistrado, o prazo máximo de um ano para a realização dos 
exames. De outra forma, o que estaremos presenciando é a 
revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em 
razão da perda de sua eficácia. 

Para nos adaptarmos aos requisitos de, prev1sao orçamentária 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a 
vigência da lei resultante deste projeto tenha início no ano seguinte ao 
de sua publicação. Dessa forma, a lei orçamentária poderá, nos 
termos do art. 3° da lei que esperamos alterar, conter a previsão e a 
provisão dos gastos, sem desrespeito ao que dispõe a Lei 
Complementar n° 101 /2000. 

Assim, por se tratar de medida quer tem por escopo unicamente 
preservar a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos 
contar com o apoio dos colegas Deputados para a aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 137/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.611/2001) 

Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos 
administrativos em que figure como parte interessada, direta ou 
indiretamente, nos processos administrativos no Estado de Minas 
Gerais, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Os procedimentos administrativos no âmbito da 

administração publica direta ou indireta do Estado de Minas Gerais 
nos quais figure como parte interessada, direta ou indiretamente, 
pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, terão 
prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer 
instância. 

Art. 2° - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas 
de sua idade, deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir 
o processo ou procedimento, que determinará ao setor competente as 
providências a serem cumpridas. 

Art. 3° - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do 
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, 
companheiro ou companheira, com união estável , maior de sessenta e 
cinco anos. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a 
autoridade infratora às penalidades previstas na lei aplicável aos 
servidores públicos estaduais. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados da data da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: No âmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65 

anos passaram a gozar do benefício da Lei Federal n° 10.173, de 
9/ 1/2001 . Entretanto, no âmbito dos procedimentos administrativos 
ainda não receberam o tratamento que merecem. De forma rotineira, 
tais pessoas são prejudicadas com a demora na tramitação desses 
processos, que, quando são resolvidos, perdem a sua validade com o 
falecimento do interessado. Tal s ituação se repete em todos os órgãos 
da administração direta ou indireta. 

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que 
já se encontram em situação fragilizada diante da sociedade. Por tais 
considerações, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 



Interno. 

PROJETO DE LEI N° 138/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.653/2001) 
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Torna obrigatória a presença de profissional treinado em primeiros 
socorros nos eventos públicos promovidos pelo Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os eventos públicos realizados sob a responsabilidade do 

Estado contarão, obrigatoriamente, com a presença de profissional 
treinado em primeiros socorros, que ficará disponível durante o 
evento. 

§ 1 o - O Poder Executivo ficará responsável por verificar a 
necessidade da presença do profissional referido no "caput" deste 
artigo, em razão do número previsto de pessoas, do local e do tipo de 
evento a ser realizado. 

§ 2° - O número de profissionais necessário para cada evento e suas 
atribuições serão definidos em regulamento. 

Art . 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados 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 Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Em eventos que atraem grande público, há sempre 

possibilidade de que alguém passe mal ou de que ocorram acidentes. 
Nesse caso, é de suma importância a presença de profissional 
capacitado para dar atendimento de maneira rápida e eficiente, pois o 
atendimento feito de forma incorreta, por pessoas não treinadas, 
pode, muitas vezes, agravar o quadro do paciente. 

No que se refere a eventos patrocinados pelo Estado, este não pode 
eximir-se da responsabilidade de manter profissional treinado em 
primeiros socorros para dar assistência médica adequada em caso de 
necessidade. 

Pelos motivos expostos, solicitamos a aprovação da matéria por 
nossos ilustres pares. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e 

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 139/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.135/2000) 

Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo 

Osvaldo Faria, destinada a conferir anualmente a quatro 
personalidades o reconhecimento do poder público estadual à sua 
meritória e destacada contribuição ao jornalismo esportivo no Estado 
de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma 
correspondente à honraria. 

Art. 2° - As medalhas serão conferidas aos jornalistas desportivos 
que se destacarem em seu trabalho na imprensa escrita, falada e 
televisiva e na Internet, sendo destinada uma medalha a cada uma 
das áreas citadas. 

Art. 3° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na segunda quinzena 
do mês de junho. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A criação da Medalha Osvaldo Faria objetiva agraciar 

personalidades que, no exercício da atividade jornalística desportiva , 
seja na imprensa escrita, falada ou televisiva ou na Internet, tenham 
revelado competência, seriedade, imparcialidade e comprometimento 
com o crescimento do esporte no Estado, à semelhança do brilhante 
jornalista cuja lembrança se pretende eternizar. 

Osvaldo Faria nasceu em Abaeté, em 5/8/30, e se mudou aos 3 
anos de idade para a Capital do Estado, Belo Horizonte. Como 
funcionário da tradicional Rádio Itatiaia, exerceu praticamente todas 
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as funções: locutor comercial, locutor de jornais falados, repórter 
policial , repórter geral, narrador de futebol, repórter de campo e, 
finalmente, comentarista. 

Deve-se ao seu incansável trabalho o acesso das mais longínquas 
regiões do Estado às notícias do esporte mineiro, do Brasil e do 
mundo. Na direção do departamento jornalístico da Rádio Itatiaia, 
realizou um trabalho que se tornaria referência não apenas em nosso 
País, mas em todo o mundo. 

Por tudo isso, quer-se que a Medalha Osvaldo Faria, cuja criação 
ora se submete à consideração dos nobres colegas, seja um dos 
símbolos de sua imortalidade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 140/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .114/2000) 

Institui a Ouvidoria de Licitação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Ouvidoria de Licitação, órgão dotado de 

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder 
Executivo na fiscalização do cumprimento da legislação de licitação 
pública. 

Art. 2° - São atribuições da Ouvidoria de Licitação, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer um do povo: 

I - apurar atos, fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes 
públicos que impliquem o exercício ilegítimo, imoral, ineficiente ou 
gravemente inconveniente de suas funções, relacionados com 
processos licitatórios; 

11 - representar aos órgãos competentes para a instauração de 
processo de responsabilidade pelos atos, fatos e omissões apurados 
nos termos do inciso I; 

111 - recomendar ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado 
e ao dirigente de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade 
de economia mista a suspensão, anulação ou revogação de processo 
licitatório em curso, bem como o afastamento de agente público 
detentor de cargo, emprego ou função pública envolvido em ato de 
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improbidade administrativa; 

IV - sugerir medidas administrativas de aprimoramento das 
atividades de licitação pública; 

V - convocar agentes públicos e licitantes para prestação de 
esclarecimentos sobre fato determinado; 

VI - elaborar relatórios quadrimestrais de suas atividades; 
VIl - prestar contas à Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária da Assembléia Legislativa, sempre que solicitado; 
VIII - realizar vistoria "in loco" nos setores encarregados de 

processos licitatórios, independentemente de prévia comunicação. 
Parágrafo único - Os documentos, dados, informações ou certidões 

solicitados pela Ouvidoria deverão ser providenciados no prazo de até 
cinco dias, prorrogável, justificadamente, por igual período, sob pena 
de responsabilidade funcional. 

Art. 3° - A Ouvidoria de Licitação é dirigida pelo Ouvidor de Licitação, 
indicado em lista tríplice elaborada pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Ministério Público Estadual e Procuradoria-Geral do Estado e 
nomeado pelo Governador do Estado para mandato de do1s anos, 
permitida uma recondução. 

Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor de Licitação recaia em 
agente público estadual, será automática a sua licença, sendo-lhe 
facultada a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de 
origem. 

Art. 4° - O Ouvidor de Licitação perceberá remuneração equivalente 
à do Secretário Adjunto de Estado. 

Art. 5° - São atribuições incompatíveis com o exercício do cargo de 
Ouvidor de Licitação: 

I - exercer a advocacia ou outra atividade autônoma; 
11 - participar de entidade civil , comercial ou fundacional , na condição 

de dingente; 
111 - acumular outro cargo, emprego ou função no serviço público e 

na iniciativa privada, exceto de professor. 
Art. 6° - O Ouvidor de Licitação será afastado, demitido ou 

exonerado do cargo somente quando: 
I - perder ou tiver suspensos seus direitos políticos; 
11 - sofrer condenação criminal fixada em sentença transitada em 

julgado; 
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111 - for processado criminalmente por crimes praticados contra a 

administração pública, o patrimônio e a vida, desde o recebimento da 
denúncia; 

IV - proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo ou 
faltar com o decoro em sua conduta pública; 

V - violar o disposto no art. 5°; 
VI - cometer ato de improbidade administrativa; 
VIl - for candidato a cargo eletivo, dirigente de agremiação 

partidária, de sindicato e entidades congêneres; 
VIII - for, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro acionista 

majoritário ou detentor da maioria do capital social de entidade civil ou 
comercial. 

Art. 7° - A Ouvidoria de Licitação será assessorada por 01to 
especialistas nas áreas de administração pública, economia, 
contabilidade e direito público, recrutados pelo Ouvidor, sem ônus 
para a Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos, 
empregos ou funções públicas da administração direta e indireta. 

Art. 8° - No caso de impedimento do Ouvidor de Licitação ou 
vacância do cargo, o Governador do Estado nomeará seu substituto, 
entre os candidatos da lista tríplice, para complementar o mandato de 
seu antecessor. 

Art. go - A Ouvidoria de Licitação realizará periodicamente 
audiências públicas nas regiões do Estado, com vistas a colher 
subsídios para o exercício de suas atribuições e divulgar seus 
trabalhos, bem como buscará facilitar o acesso da população aos 
seus serviços. 

Art. 1 O - Os servidores da Ouvidoria de Licitação serão cedidos 
pelos órgãos e entidades da administração pública. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A Constituição Federal de 1988 dispõe que os atos 

públicos, seja da administração direta, seja da administração indireta 
ou de fundações, devem partir de quatro pressupostos básicos, quais 
sejam os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 
que são indissociáveis da boa gestão da coisa pública. 



T27 
Com a redemocratização, era de esperar que a ética imperasse 

na administração pública brasileira. Entretanto, nossa Nação tem sido 
abalada por sucessivas controvérsias administrativas, sobretudo na 
área da administração indireta. E quando dizemos controvérsias, é 
uma forma mais sutil , mais delicada para designar prováveis 
falcatruas e rapinagens. 

Licitação pública, é um assunto delicado. A lei exige que as compras 
do poder público sejam feitas por meio de concorrência. 
Excepcionalmente, admite que a licitação seja dispensada. Ocorre, na 
prática, que a exceção se transforma em regra com relativa 
freqüência. 

Por isso, venho apresentar a esta Casa o projeto de lei que institui a 
Ouvidoria de Licitação. Guiou-nos a preocupação de legislar em favor 
do bem público, inspirados pela própria função fiscalizadora de que 
também somos titulares no Legislativo. 

O texto de nossa proposição fala por si , porém, não me privo de 
enfatizar que a Ouvidoria de Licitação será órgão dotado de 
autonomia administrativa e financeira, no âmbito do Poder Executivo, 
destinando-se a auxiliar o Governo na fiscalização do cumprimento da 
legislação sobre licitações públicas. 

A Ouvidoria terá como atribuição apurar atos, fatos e omissões de 
órgãos, entidades ou agentes públicos envolvidos com o processo 
licitatório. Cabe a ela, também, levar adiante as ações cabíveis, por 
meio de representação aos órgãos competentes, em caso de 
irregularidade. 

Em interação com o legislativo, a Ouvidoria deverá prestar contas, 
sempre que solicitadas, à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia. Por outro lado, o dirigente do novo 
órgão - o Ouvidor da Licitação - será indicado em lista tríplice 
elaborada pela OAB, pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral 
do Estado. A necessária representatividade, portanto, está presente 
no processo de escolha. 

Nossa finalidade, ao recomendar a criação da Ouvidoria, não é levar 
a extremos o processo de realização de concorrências públicas, mas 
sim de ampliar o trabalho em direção ao desenvolvimento humano em 
nosso País. 

Desde já, conto o apoio de meus nobres pares para a aprovação 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 141 /2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.336/2000) 

Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, 
para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação 

interdisciplinar e de participação comunitária , para prevenção e 
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - Para implementar o Programa, em cada unidade escolar, 
será criada uma equipe de trabalho, constituída por professores, 
funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação, 
pais e representantes ligados à comunidade escolar. 

Parágrafo único - Dependendo das peculiaridades de cada escola, 
poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho: 

I - autoridades; 
11- órgãos de segurança; 
111 -entidades públicas ou privadas; 
IV - entidades de classe; 
V - conselhos comunitários; 
VI - cidadãos que possam colaborar para a consecução dos 

objetivos propostos. 
Art. 3° - São objetivos do Programa: 
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos escolares 

para atuar na prevenção e no controle da violência nas escolas, 
analisar suas causas e apontar possíveis soluções; 

11 - desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização 
e valorização da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à 
comunidade envolvida; 

111 - implantar ações voltadas para o controle da violência na escola, 
visando a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício 



pleno da cidadania e a promoção da harmonia e da paz na 
comunidade escolar; 
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IV - desenvolver ações culturais , sociais e desportivas que 
fortaleçam os vínculos entre a comunidade e a escola; 

V - garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da 
equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a 
violência na escola. 

Art. 4° - Para coordenar as ações do Programa, será criado um 
núcleo central e núcleos regionais. 

Art. 5° - O núcleo central estará ligado à Secretaria de Estado da 
Educação e traçará as diretrizes, realizará estudos, dará suporte ao 
desenvolvimento do Programa e terá composição intersecretarial e 
multiprofissional, com a participação de: 

I - técnicos das Secretarias de Estado: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 
e) da Segurança Pública; 
11- técnicos de entidades não governamentais ou privadas, como: 
a) universidades; 
b) Ordem dos Advogados do Brasil , Seção de Minas Gerais; 
c) entidades religiosas; 
d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da Psicologia, 

das Ciências Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo Programa. 
Art. 6° - Os núcleos regionais, ligados às Delegacias de Educação, 

estabelecerão conexão entre o núcleo central e as equipes de 
trabalho, darão respaldo às ações, terão composição intersecretarial, 
multiprofissional e de participação comunitária , contando com: 

I - técnicos das Secretarias de Estado e Municipais: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 
e) da Segurança Pública; 
li - representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
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b) conselhos escolares; 
c) conselhos municipais de educação; 
d) conselhos municipais de saúde; 
e) conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente; 
f) conselhos tutelares; 
g) Promotorias da infância e da juventude; 
h) Juizados da infância e da juventude; 
i) representantes das subseções da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 
j) pastorais e entidades religiosas; 
I) universidades; 
m) sindicatos e entidades de classe; 
n) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
o) representantes da sociedade civil e de entidades públicas ou 

privadas. que possam contribuir nos aspectos psicológicos, sociais e 
JUrídicos contidos no Programa. 

Art. 7° - Mediante convênio, o Estado poderá estender o Programa 
às escolas municipais e particulares, bem como orientar a formação 
de núcleos municipais de controle e prevenção da violência. 

Art. 8° - A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas 
escolas que estejam sofrendo os maiores índices de violência. 

Art. go - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003 
Carlos Pimenta 
Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para 

enfrentar o grave problema da insegurança e da violência, que cresce 
de forma assustadora, afetando a sociedade, atingindo as crianças e 
os adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado: a 
escola. 

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de 
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drogas nas imediações e, até mesmo, dentro das escolas, 
agressões, vandalismo, furtos, depredações, ameaças contra a vida, 
seqüestro, estupro, etc. 

O vandalismo é outra face da violência nas escolas. Pichar muros e 
paredes, quebrar móveis e portas, destruir banheiros e roubar 
lâmpadas e equipamentos tornou-se diversão para alguns estudantes. 

Recente pesquisa da Universidade de Brasília e da Confederação 
dos Trabalhadores em Educação, feita em 1.440 escolas estaduais de 
todo o País, revelou que mais de 55% dessas sofrem ações de 
vandalismo. 

Em muitas escolas, foram erguidos muros, colocadas grades e 
fechados os portões, porém, nem assim, a tranqüilidade dos pais, 
professores e alunos foi restabelecida. 

O Programa prevê a criação de equipes de trabalho 
multidisciplinares, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado 
da Educação e das Delegacias de Educação, objetivando integrar os 
segmentos da comunidade escolar com outros setores que se 
disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a 
qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias. 

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e 
as entidades sociais e comunitárias, firmando convên1os e parcerias 
para enfrentar a questão não só dentro das escolas, mas também 
visando orientar a comunidade e acompanhar as famílias dos 
eventuais infratores. 

A defesa da paz na educação se torna fundamental , uma vez que 
ela se estende para a convivência na sociedade; é na escola que os 
jovens se formarão para a vida, projetando o futuro de nossa Pátria. 

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e 
o respeito à cidadania plena, apresentamos este projeto de lei. 

O Programa resultará em economia para os cofres públicos, devido 
à proteção do patrimõnio e à redução da ocupação dos órgãos 
governamentais com tais fatos, hoje tão rotineiros. 

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

PROJETO DE LEI N° 142/2003 
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(Ex-Projeto de Lei n° 1.005/2000) 

Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas 
e aparelhos auditivos ao grupo que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - O Estado oferecerá cadeiras de rodas e aparelhos auditivos, 

gratuitamente, aos portadores de deficiência física ou auditiva que 
sejam reconhecidamente pobres, na forma do disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Será considerado pobre, para os efeitos desta lei , 
aquele que tenha renda mensal não superior a três salários mínimos. 

Art. 2° - O estado de pobreza será comprovado por declaração do 
próprio interessado ou de autoridade judicial, policial ou do Ministério 
Público do local onde mantenha residência . 

Parágrafo único - Em sendo prestada pelo próprio interessado, a 
declaração deverá mencionar, expressamente, a responsabilidade 
deste acerca de sua veracidade, sob as penas da lei. 

Art. 3° - A necessidade do uso do equipamento ou do aparelho pelo 
portador de deficiência física ou auditiva será comprovada por parecer 
técnico emitido por profissional da área respectiva , lotado em órgão da 
Secretaria de Saúde, Municipal ou Estadual. 

Art. 4° - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei 
serão provenientes de: 

I - receita consignada no orçamento do Estado; 
li - outras fontes. 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 

noventa dias contados da data de sua publicação. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. 

A Constituição Estadual garante aos portadores de deficiência física 
ou auditiva um atendimento socioeducativo especial e determina a 
execução, pelo poder público, de ações preventivas desse mal. 
Entretanto, muitas vezes a prevenção não é suficiente. Assim é que 
ainda temos pessoas portadoras de deficiência física ou auditiva, 
dentre outras, em decorrência de acidentes, doenças, etc. 

Se não bastasse a gravidade do quadro em si , muitos não têm 
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dado o elevado preço deles. 
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São inúmeros os pedidos que recebemos diariamente em nosso 
gabinete nesse sentido. Os que nos procuram são uma minoria. 

Apresentando este projeto de lei, pretendemos atender não apenas 
a essa minoria, mas também a todos os que precisam de cadeiras de 
rodas ou aparelhos auditivos no Estado e não têm condições para 
adquiri-los. 

A Constituição Federal, no inciso 11 do art. 23, estabelece ser 
competência comum da União, dos Estados, dos municíp1os e do 
Distrito Federal cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção 
e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

Segundo o art. 203, inciso IV, da mesma Carta, a assistência social 
será prestada tendo por objetivo, dentre outros, a habilitação e a 
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração na vida comunitária. 

Cremos que é isso o que fazemos com o presente projeto de lei; por 
isso contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação 
desta proposição. 

- 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. 
102, do Reg1mento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 143/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 528/99) 

Dispõe sobre o serviço Disque Denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o serviço Disque Denúncia de Agressões ao 

Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - O serviço a ser criado visa à proteção do meio 

ambiente, por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas 
instituições estaduais a partir de denúncias feitas por qualquer 
cidadão, por meio dos órgãos de comunicação, telefone, carta ou por 
qualquer outra forma de comunicação, levadas ao poder público 
estadual ou municipal. 

Art. 2° - O Estado poderá celebrar convênios com os municípios, 
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visando à instituição de uma política conjunta de apuração das 
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos 
fiscalizadores competentes. 

Art. 3° - O Estado promoverá ampla divulgação destas medidas e 
divulgará um número de telefone para contato direto da população 
com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Art. 4° - Fica assegurado sigilo absoluto da identidade do 
denunciante se assim o desejar. 

Art. 5° - Para o custeio e o financiamento deste programa, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento 
do Estado, utilizar recursos provenientes de arrecadações oriundas de 
receitas das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e de outras fontes. 

Art . 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: É necessário que a população tenha condições de 

participar do processo de fiscalização e possa denunciar agressões 
contra o meio ambiente. Muitas vezes, o cidadão tem, até mesmo, 
vontade de entrar em contato com algum órgão de governo para 
formular as suas denúncias, e não sabe a qual órgão recorrer. 

O projeto que ora apresentamos propõe desburocratizar as 
informações, assegurando total sigilo da identidade do denunciante, 
visando a sua preservação física e evitando possíveis ameaças que 
poderá sofrer. Propõe, ainda, parceria com o poder público municipal 
e a imprensa privada, que, aliás, nunca se negou a denunciar e 
participar de medidas dessa natureza. 

Contamos com o apoio dos Deputados à preservação do que temos 
de mais sagrado: a natureza. 

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

PROJETO DE LEI N° 144/2003 
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(Ex-Projeto de Lei no 1.532/2001) 
Estabelece prévia autorização legislativa para a introdução e o 

licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A implantação e o licenciamento de novas modalidades de 

jogos no Estado, pela Loteria do Estado de Minas Gerais, dependerá 
de prévia autorização legislativa. 

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 fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A cada dia, os mineiros vêm sendo apresentados a 

novas modalidades de jogos. Esses jogos, na maioria das vezes, são 
instituídos e operados sem nenhuma forma de controle do poder 
público, por pessoas ou empresas que deixam permanentemente em 
dúvida sua idoneidade. Assim, torna-se necessária a aprovação deste 
projeto de lei , que propõe o controle social sobre essas atividades, de 
duas formas: a exigência de prévia autorização legislativa e a 
preservação do monopólio da implantação e licenciamento de novos 
jogos para a Loteria do Estado de Minas Gerais, que sempre gozou de 
expressiva credibilidade junto à população mineira. 

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

PROJETO DE LEI No 145/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .187/2000) 

Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescentando 
hipótese de não-incidência de ICMS na situação que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 7° da Lei n.0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIV: 
"Art. 7° - .............................................. . 
XXIV - entrada, em estabelecimento de contribuinte do Estado, de 

mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação, 
destinados a uso, consumo ou ativo permanente, bem como à 
industrialização, desde que não tenham similar neste Estado.". 
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Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 

regulamentação desta lei no prazo de sessenta dias contados da data 
de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: O projeto de lei que apresentamos acrescenta à lei de 

consolidação tributária do Estado hipótese de não-incidência do ICMS 
na entrada, em estabelecimento de contribuinte mineiro, de 
mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação, 
desde que não tenham similar neste Estado. 

A medida visa a desonerar a produção, beneficiando inúmeros 
contribuintes, que são obrigados a adquirir mercadorias e produtos em 
outros Estados, uma vez que não há similares em Minas Gerais. 

Por outro lado, a proposta também evita que as empresas tenham 
que fechar suas portas no Estado e abri-las em São Paulo, Rio de 
Janeiro e outros Estados; em face da enorme carga tributária e do 
custo elevado da produção, eis que são forçadas a adquirir produtos 
em outros Estados para uso e consumo próprios ou mesmo para a 
industrialização. 

O art. 3° do projeto prevê que este entrará em vigor somente no 
exercício subseqüente ao da data de publicação da lei, permitindo 
assim que o Estado de Minas Gerais venha a adotar as medidas de 
compensação tributária indicadas no art. 14, inciso 11 , da Lei 
Complementar Federal no 101 , de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

- 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° 146/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.066/2002) 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das 
estradas que ligam o Município de lbiaí ao Município de Ponto Chique 
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e o Município de Brasília de Minas ao MunicípiO de Campo Azul , 
através do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG. 

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 que ligam os Municípios de lbiaí e Ponto 
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azul. 

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo 
compreende todos os atos administrativos necessários para a 
efetivação do controle e da manutenção das estradas. 

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 fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: É de fundamental importância para a reg1ao a 

estadualização das estradas que ligam os Municípios de lbiaí e Ponto 
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azu l. 
Representa a melhoria do escoamento anual de diversos produtos 
hortifrutigranjeiros e agropecuários produzidos por esses quatro 
municípios, além do fato de que aquele trecho necessita 
urgentemente de uma eficiente conservação e manutenção, 
atualmente dificultada pela difícil situação financeira das Prefeituras 
de Ponto Chique, lbiaí, Brasília de Minas e Campo Azul, que não 
possuem os recursos necessários para isso. 

Conto 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° 147/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 5/99) 

Dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado adotará política de incentivo aos municípios 

mineiros para que eles adotem política de controle ambiental. 
Art. 2° - A política de controle ambiental consistirá em adoção efetiva 



de medidas municipais de licenciamento ambiental, seguindo os 
parâmetros fixados em lei estadual sobre o assunto. 

Art. 3° - Lei específica poderá instituir mecanismo de apoio 
financeiro e tributário aos municípios que aderirem à política instituída 
por esta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 148/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 932/2000) 

Institui o percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG -. não ultrapassará 60% 
(sessenta por cento) do valor da tarifa de água. 

Art. 2° - A empresa concessionária do serviço de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário especificará nas contas emitidas: 

I - o valor da tarifa do consumo de água; 
li - o valor da tarifa de esgotamento sanitário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: De acordo com o inciso XXXII do art. 5° e o inciso V do 

art. 170 da Constituição Federal, o consumidor é sujeito de direito, 
digno de tutela especial. Cabe a nós, legisladores. criar mecanismos 
para garantir ao consumidor essa tutela. 

O estabelecimento de um percentual para a tarifa a ser cobrada pelo 
serviço de esgotamento sanitário, que não pode, segundo o que 
determina este projeto, ultrapassar 60% do valor da tarifa do consumo 
de água, garante ao consumidor a proteção contra qualquer abuso na 
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cobrança por esse serviço. 

Atualmente cobram-se 1 00%. Na atual conjuntura, é pertinente 
estabelecer um percentual menor, de forma a possibilitar que o 
consumidor pague o preço justo pelo serviço que recebe e, com isso, 
acabar com o abuso, tantas vezes verificado nas relações de 
consumo. 

A Constituição Estadual, em seu art. 40, inciso 111 , estabelece ser 
atribuição da Assembléia Legislativa dispor sobre sistema tributário 
estadual, arrecadação e distribuição de rendas. Já o inciso 11 do § 2° 
do mesmo artigo estabelece que lei disporá sobre a política tarifária 
das concessionárias e permissionárias do serviço público. 

É, pois, este o caminho correto para atingirmos nosso objetivo, 
razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 

- 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° 149/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 208/99) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Área 
Mineira da SUDENE - AMAMS -, 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 Associação dos 

Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS -, 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 Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A AMAMS, constituída por 42 mumc1p1os da reg1ao 

Norte do Estado, além de defender os interesses das administrações 
municipais da área mineira da SUDENE, promove, nesses municípios 
associados, a adoção de estímulos econom1cos para a 
industrialização da área mineira do polígono da seca, com o 
aproveitamento de seus recursos naturais, matérias-primas e mão-de-
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obra disponíveis. 

Além disso, a documentação anexada ao processo comprova que a 
Associação atende aos requisitos exigidos pela legislação que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 

Por sabermos que a entidade tem papel decisivo na implementação 
de políticas que favoreçam o povo tão sofrido do Norte de Minas, 
colocamos o presente projeto à apreciação de nossos ilustres pares, 
certos de contarmos com seu apoio à aprovação da matéria. 

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

PROJETO DE LEI N° 150/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 909/2000) 

Dispõe sobre fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação 
Ezequiel Dias- FUNED. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias -

FUNED - 50% (cinqüenta por cento) do percentual do lucro líquido 
resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, 
conforme o disposto no art. 4° da Lei no 6.265, de 18 de dezembro de 
1973, alterado pelas Leis n°s 7.857, de 18 de novembro de 1980, e 
9.924, de 20 de julho de 1989. 

Parágrafo único - O recurso estabelecido no "caput" será utilizado na 
aquisição de matéria-prima para a fabricação, pela instituição, de 
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos 
estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o 
atendimento a estabelecimentos particulares. 

Art. 2° - O recurso previsto no art. 1 o desta lei será concedido por 
tempo limitado, até que a atividade se torne auto-sustentável. 

Parágrafo único - A utilização dos recursos indicados no "caput" será 
detalhada na prestação de contas encaminhada ao Conselho Fiscal 
da FUNED, órgão de fiscalização financeira e contábil da entidade, 
cuja composição é definida no art. 18 do Decreto n° 15.616, de 16 de 
julho de 1973. 

Art. 3° - No prazo de trinta dias contados da data da publicação 
desta lei , a FUNED se cadastrará junto ao Ministério da Saúde para a 
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fabricação de medicamentos genéricos, bem como para a 
aplicação de testes que comprovem a bioequivalência de 
medicamentos dessa categoria. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justiticação: A Lei dos Medicamentos Genéricos, promulgada há um 

ano, em vigor a partir de janeiro do corrente ano, já pode ser 
considerada uma significativa vitória social do País, no momento em 
que os primeiros desses medicamentos chegam às farmácias. 

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na 
maioria dos países europeus, o preço dos medicamentos deve 
apresentar uma queda de 30 a 55% nos próximos quatro anos. 

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais 
sacrificado quando da compra de medicamentos, a liberdade de 
pesquisar, a partir do que foi receitado pelo médico, a alternativa 
menos dispendiosa para cuidar da própria saúde e da de seus 
dependentes. 

Do ponto de vista comercial , a grande diferença de preços entre os 
medicamentos genéricos e os originais se deve às consideráveis 
despesas realizadas pelos grandes laboratórios com pesquisas e 
publicidade em torno dos nomes de fantasia, naturalmente embutidas 
no custo final da mercadoria. 

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos 
produzem no organismo o mesmo efeito que os remédios de marca 
comercial, também chamados de originais. Não se trata de trocar um 
medicamento por outro diferente que produza um efeito parecido, mas 
sim de substituí-lo por uma formulação exatamente idêntica, com a 
mesma substância, cuja ação no organismo é igual à do original. 
Muda apenas a embalagem, que trará o nome do princípio ativo do 
medicamento. 

Para ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma 
bateria de testes para comprovar sua bioequivalência, ou seja, para 
atestar que a capacidade e a velocidade de absorção da substância 
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no organismo são as mesmas do remédio original. Esses testes 
são caros - custam de US$80.000,00 a US$1 0.000,00 cada um - e 
demorados, já que, por enquanto, apenas quatro instituições no País 
foram cadastradas pelo Ministério da Saúde para fazê-los: 
Universidade Federal de Campinas - UNICAMP -, Universidade de 
São Paulo - USP -, Universidade do Ceará e Instituto Noel Nutels, no 
Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá atrasar a chegada de 
mais genéricos ao mercado. 

Com a aprovação da Lei dos Medicamentos Genéricos, os 
laboratórios multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram, 
buscando não perder uma fatia importante do mercado, e se 
posicionam como prováveis produtores de genéricos, que certamente 
trariam embutido no preço o alto custo publicitário do produto. 

Desde 1973, Minas Gerais conta com a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, entidade de direito privado que goza de grande respeito e 
credibilidade nacionais pela excelência do trabalho desenvolvido, e 
que tem como uma de suas competências legais "elaborar e fabricar 
produtos biológicos, profiláticos e medicamentos necessários às 
atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, autárquicas e 
outras, bem como de estabelecimentos particulares" (Decreto n° 
15.611, de 16/7/73, art. 3°, V). 

Apoiada pelo Governo, a FUNED reuniria amplas condições de 
participar, em parceria com o Ministério da Saúde, do processo de 
aceleração da produção de medicamentos genéricos, assim como da 
aplicação de baterias de testes para a comprovação da 
bioequivalência de produtos dessa categoria, o que viria a beneficiar a 
todos os cidadãos, notadamente aos de baixa renda. 

A citada participação da FUNED em relação aos medicamentos 
genéricos representaria o posicionamento de Minas Gerais em um 
momento histórico da saúde da Nação, aliviando o cidadão das 
grandes arbitrariedades a que vem sendo submetido pela indústria 
farmacêutica multinacional , em uma batalha em que o grande 
beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual solicito aos nobres 
pares a aprovação do projeto que ora apresentamos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 
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(Ex-Projeto de Lei n° 869/2000) 
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Dispõe sobre a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com 
dificuldade ou impossibilidade de locomoção. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o vale-táxi para pessoas carentes com 

dificuldade ou impossibilidade de locomoção. 
Parágrafo único - Para o cumprimento deste dispositivo deverá o 

cidadão comprovar as condições a seguir enumeradas: 
I- possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo; 
11 - estar incluído em um dos seguintes grupos de portadores de 

deficiência: paraplégicos, tetraplégicos, portadores de doença mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados 
de doença de Paget (osteíte deformante) e AIDS em fase terminal. 

Art. 2° - O vale-táxi será impresso com campos a serem preenchidos 
com o nome do passageiro beneficiário, o nome do taxista, o número 
da placa do veícu lo, o trajeto percorrido e o valor da corrida. 

Parágrafo único - O valor máximo permitido para a corrida deverá 
corresponder a 20 (vinte) Unidades Fiscais de Referência- UFIRs. 

Art . 3° - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, 
da Criança e do Adolescente- SETASCAD- firmará convênio com as 
cooperativas de taxi que operam com centrais de rádios e que se 
interessem em participar do acordo. 

Art. 4° - A SETASCAD fornecerá a cada cidadão, no máximo 12 
vales anuais, após comprovada a condição de legítimo beneficiário, 
por meio de atestados médicos, carteiras profissionais, comprovantes 
de pagamentos e outros documentos pertinentes. 

Art. 5°- A SETASCAD repassará às empresas de táxis, no dia trinta 
de cada mês, o valor total dos va les emitidos no período. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações próprias, consignadas no orçamento, devendo os 
orçamentos futuros destinar recursos específicos ao seu fiel 
cumprimento. 

Art. 7° - Ficará a cargo das empresas de táxi a definição da forma de 
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pagamento dos vales recebidos de seus associados. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art . 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Muito se fala em amparar, proteger, oferecer melhor 

qualidade de vida para àqueles que, desfavorecidos pela sorte, 
encontram-se com deficiências físicas ou mentais. Discute-se também 
a necessidade de ajuda aos carentes financeiramente, que muitas 
vezes ganham salários irrisórios ou até mesmo não recebem nada, 
por estarem desempregados. Quando o cidadão enfrenta, ao mesmo 
tempo, as duas condições, o sofrimento torna-se duplo, e a situação, 
desumana. 

Ao apresentarmos esta proposição, queremos contemplar aqueles 
que não têm boa saúde física ou mental, dependentes de terceiros 
para sua locomoção, e que, além disso, sejam pessoas com 
baixíssimo ou quase nenhum poder aquisitivo. 

Poderia alguém pensar se não seria supérfluo um Estado com 
tantos problemas financeiros custear um transporte diferenciado ou 
com maior conforto para alguns de seus cidadãos. Respondendo, 
perguntaríamos como uma pessoa paraplégica ou com paralisia 
irreversível e incapacitante, sem nenhum recurso financeiro, poderia, 
dignamente, comparecer a um hospital ou a um consultório médico. 
Pensamos que, se é dever do Estado zelar pela saúde e pelo bem-
estar de seus cidadãos, nada mais justo que se busquem alternativas 
que, pelo menos, amenizem seu sofrimento e lhe dêem um mínimo de 
dignidade. 

Uma opção para o poder público poder ajudar tais pessoas seria o 
uso de ambulâncias, o que, a nosso ver, é inviável, pelo pequeno 
número de veículos existentes e pelo custo, que, obviamente, 
acabaria sendo muito maior do que o gerado pela lei ora proposta. 
Achamos importante ressaltar que o ônus para o Estado, com a 
aprovação dessa norma, não deverá ser relevante e que os benefícios 
alcançados terão um caráter extremamente humanitário, visto que os 
contemplados convivem simultaneamente com o sofrimento físico , 
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Por fim , gostaríamos ainda de lembrar aos nobres pares que, 
mesmo não sendo o objetivo principal deste projeto, os taxistas, 
trabalhadores prejudicados pela atual situação econômica, que vêem 
seus ganhos defasados a cada dia, poderão também ser beneficiados, 
ao conquistar novos consumidores para o serviço que prestam. 

Em vista do exposto, pedimos o apoio do Plenário para a aprovação 
do projeto, que acreditamos ser de grande impacto social. 

- 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 152/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.778/2001 ) 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona. 

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 seguintes estradas: 

I - a que liga Berilo a Jenipapo de Minas, passando pelo Município 
de Francisco Badaró; 

11- a que liga Manga a Miravânia; 
111 - a que liga Monte Azul a Gameleiras, passando pelo Município 

de Catuti. 
Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo 

compreende todos os atos administrativos necessários para a 
efetivação do controle e da manutenção. 

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 fevereiro de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Os cuidados com as estradas objeto desta proposição 

são de responsabilidades dos municípios supracitados. Todavia, a 
escassez de recursos municipais tem sido a causa do péssimo estado 
em que as estradas se encontram. Em muitos pontos dessas 
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estradas, o trânsito de veículo é quase inviável; há lugar para 
apenas um veículo, que corre o risco de deparar com outro, em muitos 
casos, em curvas de alta periculosidade, o que coloca em risco a 
segurança dos usuários. 

Convém ressaltar que o DER-MG é o órgão capacitado, tanto 
tecnicamente quanto financeiramente, para assumir os serviços de 
conservação de estradas tão importantes como aquelas apontadas. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 
pares 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° 153/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 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. 

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, 26 de fevereiro de 2003. 
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 
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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° 154/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 803/2000) 

Institui o Conselho Estadual de Política Urbana e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Conselho Estadual de Política Urbana, 

subordinado à Secretaria de Estado do Planejamento. 
Art. 2° - Ao Conselho Estadual de Política Urbana, visando à 

integração e ao controle social das políticas estaduais de 
desenvolvimento urbano, compete: 

I - assegurar a compatibilização das políticas e diretrizes de 
desenvolvimento urbano no Estado, contemplando as seguintes 
funções públicas, de interesse comum dos municípios: 

a) transporte e sistema viário intermunicipal; 
b) preservação e proteção ambiental ; 
c) aproveitamento de recursos hídricos; 
d) saneamento básico; 
e) habitação; 
f) desenvolvimento socioeconômico; 
g) segurança pública; 
11 - opinar sobre a compatibilidade de propostas de abrangência 
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intermunicipal; 

111 - monitorar a implementação de políticas, planos e programas de 
interesse inter-municipal; 

IV - assistir os municípios e os Conselhos Municipais de Política 
Urbana sempre que solicitado; 

V - decidir sobre recursos dos municípios nas questões relativas ao 
desenvolvimento urbano; 

VI - discutir e propor as diretrizes para os planos intermunicipais de 
desenvolvimento urbano, inclusive planos diretores metropolitanos; 

VIl - realizar, quadrienalmente, a Conferência Estadual de Política 
Urbana; 

VIII- elaborar seu regimento interno. 
Art. 3° - O Conselho Estadual de Política Urbana é constituído por: 
I - nove representantes da sociedade civil, sendo: 
a) oito de entidades de movimentos populares, ligados à política 

urbana; 
b) um de central sindical ou sindicato de trabalhadores; 
11 - dois representantes de entidades vinculadas à política urbana, 

sendo: 
a) um de entidade empresarial; 
b) um de entidade de ensino superior; 
111 - dois representantes do Poder Legislativo indicados pela 

Assembléia Legislativa; 
IV - nove representantes do Poder Executivo, sendo: 
a) o Secretário do Planejamento, que será seu Presidente; 
b) o Secretário de Habitação; 
c) o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
d) um representante do Conselho Estadual de Habitação; 
e) um representante do Conselho Estadual de Política Ambiental; 
f) um representante do Conselho Rodoviário do Estado; 
g) um representante do Conselho Estadual de Saneamento Básico; 
h) um representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social ; 
i) o Presidente da COPASA-MG. 
Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho Estadual 

de Política Urbana será de dois anos, permitida uma recondução, 
ficando vedada a concessão de qualquer remuneração, vantagem ou 
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benefícios de natureza pecuniária pelo exercício do mandato. 

Art. 4° - A Secretaria do Planejamento realizará o cadastramento das 
entidades mencionadas no art. 3°, no prazo máximo de sessenta dias 
a contar da publicação desta lei. 

Parágrafo único - A plenária convocada para constituição do 
Conselho Estadual de Política Urbana será realizada no prazo máximo 
de noventa dias a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Política Urbana elaborará seu 
regimento interno no prazo máximo de sessenta dias a partir da data 
de sua instalação. 

Art. 6° - O Conselho Estadual de Política Urbana convocará, no 
prazo máximo de cento e oitenta dias, após a sua posse, a I 
Conferência Estadual de Política Urbana. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
- 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° 155/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 806/2000) 

Dispõe sobre a inclusão de dispositivos ao art. 5° da Lei n° 11 .176, 
de 1993. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Inclua o seguinte inciso e parágrafo ao art. 5° da Lei no 

11 .176, de 1993. 
"Art. 5° - ... .. ... ................. .......... ............ ............ . .. 
VIl - três membros e seus respectivos suplentes, indicados pelas 

federações ligadas aos esportes olímpicos. 
§ 3° - Os membros titulares e suplentes que trata o inciso VIl deste 

artigo serão escolhidos em assembléia específica com um 
representante por federação olímpica inscrita previamente na sede da 
ADEMG.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Rogério Correia 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 156/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 894/2000) 

Institui o Programa Estadual de Incentivo . à Recuperação de 
Empresas, sob a gestão dos trabalhadores- PRO-AUTOGESTAO. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à 

Recuperação de Empresas, sob a gestão dos trabalhadores, também 
denominado PRÓ-AUTOGESTÃO. 

Art. 2°- São objetivos do Programa: 
I - evi tar a desativação de empreendimentos econômicos por motivo 

de crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica ou comercial; 
11 - combater o desemprego, o desaquecimento econômico, a queda 

da arrecadação tributária; 
111 - incentivar a gestão dos trabalhadores em todos os níveis da 

atividade econômica das empresas em processo de recuperação. 
Art . 3° - São meios para a consecução do Programa: 
I - atividades de qualificação e requalificação profissionais, 

destinadas a dotar os trabalhadores vinculados aos projetos 
específicos de recuperação de empresas de conhecimento nas 
diversas esferas da referida atividade econômica. 

11 - apoio técnico para a elaboração de projetos de recuperação de 
empresas, sob a gestão dos trabalhadores. 

111 apoio jurídico, institucional e econômico-financeiro à 
implementação dos projetos. 

IV - financiamentos advindos de fundos públicos, aportes não 
governamentais e dotações orçamentárias específicas, definidas pelo 
Poder Executivo para os fins do disposto nesta lei. 

Art. 4° Fica criado o Conselho Deliberativo do PRÓ-
AUTOGESTÃO, que será composto pelos seguintes órgãos e 
instituições: 

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
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11 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
111 - Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência Social, da 

Criança e do Adolescente; 
IV - Central Única dos Trabalhadores; 
V - Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas 

Autogestionárias e Participação Acionária. 
Parágrafo único - Será atribuição do Conselho ao qual se refere o 

"caput" deste artigo deliberar sobre os projetos que pleiteiem o acesso 
ao PRÓ-AUTOGESTÃO. 

Art. 5° - Deverá ser criada a Rede de Incentivo à Autogestão, a ser 
composta por toda e qualquer instituição, pública ou privada, que 
deseje colaborar com o PRÓ-AUTOGESTÃO, com base na 
concordância com os objetivos do Programa. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo 
de noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003. 
Rogério Correia 
- 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° 157/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .095/2000} 

Dispõe sobre a utilização de programas abertos na administração 
pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A administração em todos os níveis, os Poderes do Estado, 

as empresas estatais e de economia mista, as empresas públicas e 
todos os demais organismos públicos ou privados sob controle do 
Estado ficam obrigados a utilizar preferencialmente, em seus sistemas 
e equipamentos de informática, programas abertos, livres de restrição 
proprietária quanto a sua cessão, alteração e distribuição. 

Art. 2° - Entende-se por programa aberto aquele cuja licença de 
propriedade industrial ou intelectual não restrinja, sob nenhum 
aspecto, a sua cessão, distribuição, utilização ou a alteração de suas 
características originais. 
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Art. 3° - O programa aberto deve assegurar ao usuário acesso 

irrestrito ao seu código fonte, sem nenhum custo, visando a modificar 
o programa, integralmente, se necessário, para o seu 
aperfeiçoamento. 

Parágrafo único - O código fonte deve ser o recurso preferencial 
utilizado pelo programador para modificar o programa, não sendo 
permitido ofuscar a sua acessibilidade, tampouco introduzir nenhuma 
forma intermediária como saída de um pré-processador ou tradutor. 

Art. 4° - A licença de utilização dos programas abertos deve permitir 
modificações e trabalhos derivados e sua livre distribuição nos 
mesmos termos da licença do programa original. 

§ 1° - A licença somente pode restringir a distribuição do código 
fonte em forma modificada caso permita a distribuição de programas 
alterados junto com o código fonte original, objetivando a alteração do 
programa durante o processo de compilação. 

§ 2° - Deve permitir também explicitamente a distribuição de 
programa compilado a partir do código fonte modificado, podendo, 
para tanto, exigir que os programas derivados tenham diferentes 
nomes ou números de versão, que os diferenciem do original. 

Art. 5° - Não poderá haver cláusula na licença que implique forma de 
discriminação a pessoas ou grupos. 

Art. 6° - Nenhuma licença poderá ser específica para determinado 
produto, possibilitando que os programas extraídos da distribuição 
original tenham a mesma garantia de livre alteração, distribuição ou 
utilização que o programa original. 

Art. 7° - As licenças de programas abertos ou restritos não 
restringirão outros programas distribuídos conjuntamente. 

Art. 8° - Os certames licitatórios que objetivem transacionar 
programas de computador com os entes especificados no art. 1 o desta 
lei deverão, obrigatoriamente, ser regidos pelos princípios 
estabelecidos nesta legislação. 

Art. go - Apenas será permitida a utilização pelos entes do art. 1 o de 
programas de computador cujas licenças não estejam em acordo com 
esta lei , na ausência de programas abertos que não contemplem a 
contento as soluções objeto da licitação pública. 

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
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Justificação: Há mais de quinze anos, discute-se, em todo o 

mundo, a livre manipulação dos programas de computador ou 
"open/free software". Em 1984, era impossível usar um computador 
moderno sem a instalação de um sistema operacional proprietário, 
fornecido mediante licenças restritivas de amplo espectro. Ninguém 
tinha permissão para compartilhar programas ("software") livremente 
com outros usuários de computador e dificilmente alguém poderia 
mudar os programas para satisfazer as suas necessidades 
operacionais específicas. 

O projeto GNU, que data do início do movimento do "software" livre, 
foi fundado para mudar isso. Seu primeiro objetivo foi desenvolver um 
sistema operacional compatível com o Unix, que seria 100% livre para 
alteração e distribuição, proporcionando aos usuanos que 
contribu íssem com o seu desenvolvimento e alteração de qualquer 
parte de sua constituição original. 

Tecnicamente, GNU é como Unix, mas difere deste pela liberdade 
que proporciona aos seus usuários. Para a confecção deste programa 
aberto, foram necessários muitos anos de trabalho, por centenas de 
programadores, para desenvolver o sistema operacional. Em 1991 , o 
último componente mais importante de um sistema similar ao Unix foi 
desenvolvido, o Linux. Hoje a combinação do GNU e do Linux é usada 
por milhões de pessoas, de forma livre, em todo o mundo. Este 
programa é apenas um exemplo de como a liberdade na alteração, 
distribuição e utilização de programas de computador pode 
transformar, ainda mais rapidamente e de maneira mais democrática, 
o perfil do desenvolvimento social e tecnológico no mundo. 

O Estado, como ente fomentador do desenvolvimento tecnológico e 
da democratização do acesso a novas tecnologias para a sociedade, 
não pode se furtar a sua responsabilidade de priorizar a utilização de 
programas abertos ou os "free software/open source". E, se as 
pequenas, médias e grandes empresas multinacionais já estão 
adotando programas abertos, evitando, assim, o pagamento de 
centenas de milhões de dólares em licenciamento de programas, por 
que deveria o Estado, com uma infinidade de causas sociais carentes 
de recursos, continuar comprando, e caro, os programas de mercado? 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
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PROJETO DE LEI N° 158/2003 

(Ex-Projeto de Lei no 1.425/2001) 
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Estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação 
Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e 
equipamentos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A construção, a instalação, a localização e a operação de 

Estação Rádio-Base -ERB - de telecomunicações na faixa de 100 kHz 
(cem quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz) com estrutura em 
torre e similar obedecerão as determinações contidas nesta norma e 
dependerão de prévio licenciamento ambiental junto ao COPAM, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis. 

Parágrafo único - Ficam excluídas da relação citada no "caput" deste 
artigo as antenas transmissoras associadas a: 

I - antenas transmissoras de rádio e televisão; 
11 - radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil , 

corpo de bombeiros, defesa civil , controle de tráfego, ambulâncias; 
111 - radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de 

tráfego aéreo; 
IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como: 

fornos de microondas, brinquedos de controle remoto. 
Art. 2° - Para a instalação e a operação dos equipamentos de que 

trata esta lei serão adotadas as recomendações técnicas publicadas 
pela Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não 
Ionizantes - ICNIRP (lnternational Commission on Non-lonizing 
Radiation Protection) ou outra que vier a substituí-la, sem prejuízo no 
disposto no art. 6°, parágrafo único, e no art. 11 , § 1 o . 

Parágrafo único - As mediações e o laudo radiométrico tratados 
nesta lei deverão atender às técnicas e aos requisitos mínimos 
relacionados no anexo desta lei. 

Art. 4° - O COPAM somente apreciará o expediente para o 
licenciamento ambiental que já tenha tido a conformidade legal do 
empreendimento devidamente constatada e atestada pela Secretaria 
de Estado da Cultura e pela Secretaria de Estado da Saúde. 

§ 1 o - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde a análise do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA -, elaborado pelas 
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instaladoras. 

§ 2° - Em caso de modificação e ampliação da instalação da 
estrutura de suporte, o COPAM deverá avaliar se o projeto atende às 
normas em vigor. 

Art. 4° - O licenciamento ambiental a que se refere o "caput" deste 
artigo é integral, sendo sua primeira etapa destinada, 
respectivamente, à apreciação dos requerimentos da Licença Prévia -
LP -, da Licença de Implantação - LI -, e da Licença de Operação -
LO. 

§ 1 o - O licenciamento ambiental a que se refere o "caput" deste 
artigo é integral, sendo sua pnmeira etapa destinada à análise da 
Licença Prévia- LP -, mediante a apresentação de Estudo de Impacto 
Ambiental- ElA - e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 

§ 2° - No estudo de impacto ambiental será observado o aspecto 
locacional da ERB em vista da proximidade de residência, prédio 
residencial e edificação de uso intensivo: conjuntos residenciais, 
escola, creche, berçário, hospital , maternidade e similares, na área de 
estudo. 

§ 3° - Sempre que tecnicamente viável, deverão ser utilizados 
postes cônicos metálicos, visando a minimizar os impactos visuais 
causados pela estrutura da ERB, evitando-se, assim, a utilização de 
estrutura treliçadas. 

§ 4° - No Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - deverá ser 
apresentado mapeamento em forma de cadastro em meio físico e 
magnético das ERBs e das antenas já existentes, bem como as 
interferências urbanísticas significativas na área de estudo em vista 
dos efeitos ambientais dos campos eletromagnéticos e do impacto 
visual. 

§ 5 - Somente será concedido licenciamento ambiental para a ERB 
que estiver a uma distância mínima de soam (quinhentos metros) de 
outra ERB, sem prejuízo de nenhum artigo. 

Art. 5° - Para a concessão de Licença Prévia - LP -, serão 
observados os parâmetros de distanciamento mínimo da base da torre 
da antena, em relação à divisa dos imóveis ocupados por: 

I - hospital, maternidade, clínicas médicas e simi lares, berçário, 
escolas, creche e igreja, 200m (duzentos metros); 

11 - residências, conjuntos residenciais e rodovias, 30m (trinta 
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metros) ou uma vez e meia a altura da antena para o caso de 
antenas com altura igual ou superior a 20m (vinte metros). 

Parágrafo único - Toda instalação de antenas transmissoras de 
radiação eletromagnética deverá ser feita de modo que a densidade 
de potência total , considerada a soma da radiação preexistente com a 
radiação adicional emitida pela nova antena, medida por equipamento 
que faça a integração de todas as freqüências na faixa prevista por 
esta lei , não ultrapasse a 100 j1W/cm2 (cem microwatts por centímetro 
quadrado) em qualquer local do território estadual. 

Art. 6° - Para análise da Licença de Implantação - LI -, o 
empreendedor deverá apresentar o Relatório de Controle Ambiental -
RCA- e o Plano de Controle Ambiental - PCA -,conforme roteiro a ser 
fornecido pelo COPAM, acompanhado de laudo radiométrico da 
situação preexistente. 

Parágrafo único - Não será emitida Licença de Implantação - LI -
para antenas transmissoras em locais onde o nível de radiação 
existente produza densidade de potência total acima do limite de 
tolerância estabelecido no art. 5°, parágrafo único. 

Art. 7 - Para análise da Licença de Operação - LO - o 
empreendedor deverá apresentar laudo radiométrico da situação a ser 
licenciada num raio de 200m (duzentos metros). 

Parágrafo único - As medições requeridas para o laudo citado no 
"caput'' deste artigo deverão ser formalmente comunicadas ao 
COPAM com antecedência mínima de quinze dias para que este 
possa proceder a seu acompanhamento e realizar vistoria a fim de 
verificar se a implantação do projeto se deu em conformidade com o 
aprovado quando da concessão da Licença de Implantação - LI . 

Art. 8 - Não será autorizada a instalação de ERB, antenas 
transmissoras, microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos 
afins em: 

I- zona de preservação ambiental; 
11 -canteiro central de rodovias estaduais; 
111- rodovias estaduais; 
IV - parques; 
V- escolas; 
VI - centros culturais; 
VIl - museus; 
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VIII- teatros; 
IX - entorno de equipamentos de interesse paisagístico. 
Art. 9° - Nos locais onde as densidades de potência totais 

ultrapassem os limites estipulados nesta lei, deverão ser desativadas 
as antenas transmissoras responsáveis pelo excesso de radiação até 
a completa regularização do empreendimento, que dependerá da 
adequação da fonte de emissão. 

Parágrafo único - Serão realizadas medições radiométricas com a 
interrupção alternada das emissões dos envolvidos para diagnóstico e 
apuração de responsabilidades. 

Art. 1 O - O laudo radiométrico requerido nas etapas do licenciamento 
ambiental , submetido à apreciação do COPAM, deverá ser elaborado 
por físico ou engenheiro da área de radiação eletromagnética, com 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica- ART- junto 
ao conselho de classe específica. 

Art. 11 - Todas as instalações de antenas transmissoras de radiação 
eletromagnética deverão ser realizadas de modo que a densidade de 
potência irradiada total , obtida em qualquer período, não ultrapasse o 
limite de exposição desta normatização. 

Parágrafo único - A avaliação das radiações deverá conter medições 
de nível de densidade de potências, em qualquer período, em 
situação de pleno funcionamento, ou seja, quando estiver com sua 
capacidade máxima de operação. 

Art. 12 - No caso de ERB, na impossibilidade de garantir que todos 
os equipamentos estejam simultaneamente acionados, as medições 
serão realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir 
que os horários de maior tráfego telefõnico sejam considerados. 

Art. 13 - Após o licenciamento, a instaladora deverá fazer um 
monitoramento das radiações num raio de 200m (duzentos metros), 
apresentando semestralmente no COPAM laudo radiométrico 
conforme diretrizes estabelecidas nesta lei e em seu anexo. 

Art. 14 - As mediações deverão ser realizadas com equipamentos 
calibrados e aferidos em laboratórios credenciados pelo INMETRO, 
devidamente comprovados, dentro das especificações do fabricante, e 
que meçam a densidade de potência por integração das faixas de 
freqüência na faixa de interesse. 

§ 1 o - As mediações deverão ser feitas levando-se em conta a média 
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espacial , com medidor de intensidade de campo dotado de antena 
isotrópica (unidirecional) , conforme recomendações normativas. 

§ 2° - As medidas do campo elétrico e do campo magnético serão 
realizadas nos limites da propriedade da instalação e nas edificações 
vizinhas num raio de 200m (duzentos metros) com o correspondente 
cálculo da densidade de potência equivalente na faixa de freqüência 
abaixo de 50 (cinqüenta) MHz. 

§ 3° - As medidas de densidade de potência serão realizadas nos 
limites da propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num 
raio de 200m (duzentos metros) por equipamentos que meçam a 
densidade de potência por integração do espectro eletromagnético 
entre 50 (cinqüenta) MHz. 

Art. 15 - A edificação que abriga uma ERB deverá seguir normas de 
segurança, mantendo as áreas das torres propriamente isoladas, com 
grades de segurança e avisos. 

Art. 16 - Os locais expostos à radiação deverão ser sinalizados com 
placas de advertência, utilizando a simbologia padronizada em norma 
específica, bem como identificação da concessionária responsável, 
nome e telefone do profissional habilitado responsável , mediante 
instalação de placa de metal com dimensões de 1 OOcm (cem 
centímetros) x 1 OOcm (cem centímetros). 

Art. 17 - Nos casos de antenas em funcionamento irregular, terão 
prazo concedido de noventa dias contados a partir da publicação 
desta lei , para regularização, e o não-cumprimento implicará o 
indeferimento ou a cassação da Licença de Operação. 

Parágrafo único - Os responsáveis pelos empreendimentos 
implantados citados no "caput" deste artigo deverão apresentar um 
cronograma com identificação das ERBs existentes com suas 
respectivas datas para o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a noventa dias. 

Art. 18 - Cabe aos fabricantes dos aparelhos celulares a troca de 
todo o invólucro e das antenas dos aparelhos que estão no mercado, 
sem nenhum ônus para o consumidor, num prazo não superior a seis 
meses a partir da data da publicação desta lei. 

Parágrafo único - Todo fabricante deve informar a quantidade de 
radiofreqüência emitida pelo aparelho em um selo colado no telefone. 

Art. 19 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a 
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11 - multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), duplicada no caso 
de reincidência; 

111 -embargo; 
IV - interdição. 
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 -Revogam-se disposições contrárias. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 

Anexo 
Relatório Radiométrico 

Dados que o laudo radiométrico deve conter: 
1 - Dados construtivos e especificações da instalação e data de 

início de operação. 
2 - Mapa contendo a localização e a identificação das antenas -

inclusive os respectivos diagramas de irradiação nos planos horizontal 
e vertical - edificações, imóveis vizinhos e vias públicas existentes. 

3 - Descrição dos procedimentos empregados nas medições, com 
detalhamento dos pontos medidos e o mapeamento das intensidades 
máximas atingidas em situação de simulação de emissão em potência 
nominal de funcionamento, segundo o projeto técnico do equipamento 
e com todas as faixas de frequência ocupadas, contendo o número 
máximo de canais e a potência máxima irradiada das antenas quando 
o número máximo de canais estiver em operação. 

4 - Descrição técnica detalhada das antenas, com todas as 
especificações e os parâmetros de operação, dos meios de 
sustentação, do aterramento e de outros dados pertinentes à 
engenharia construtiva, inclusive potência total de operação e 
tecnologia de funcionamento. 

5 - Resultado das medidas de densidade de potência, em 11W/cm2 , 

em cada ponto de medição devida à radiação eletromagnética de 
fundo, excluída a contribuição da radiação eletromagnética 
proveniente da nova instalação. 

6 - Resultado das medidas de densidade de potência total , em 
11W/cm2 , em cada ponto de medição, contabilizando a contribuição da 
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radiação eletromagnética proveniente da instalação em estudo, 
destacando as piores situações encontradas em pontos sujeitos à 
exposição humana, com exceção das pessoas que trabalham na 
manutenção das antenas. 

7 - Cópia de documentos comprobatórios da calibração do 
equipamento de medição empregado. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 159/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.376/2002) 

Altera a Lei no 13.042, de 14/12/98, que dispõe sobre o Conselho de 
Beneficiários do IPSEMG- CBI. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 5° da Lei no 13.042, de 14/12/98, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
"Art. 5° - Serão instaladas câmaras do CBI em cada município onde 

houver centro regional ou agência do IPSEMG. 
§ 1° - As câmaras do CBI serão compostas, no mínimo, por três e , 

no máximo, por cinco servidores estaduais lotados no município, da 
administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado, 
obedecendo-se, no que couber, à composição prevista no art. 3° desta 
lei. 

§ 2° - Os membros serão escolhidos em assembléias de servidores 
das categorias ou dos quadros funcionais lotados nas áreas de 
abrangência das suas respectivas câmaras. 

§ 3° - Aplicam-se às câmaras do CBI o disposto nos arts. 3° e 4° 
desta lei.". 

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 fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: Este projeto objetiva propiciar a efetiva instalação da 

estrutura descentralizada prevista pela Lei no 13.042, de 14/12/98, que 
criou o Conselho de Beneficiários, e cuja concepção foi fruto das 
discussões efetuadas no Fórum Técnico de Seguridade Social, 
realizado nesta Casa em abril de 1997. 
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Da forma originalmente descrita, a implementação das câmaras 

dependeria exclusivamente do funcionamento regular do Conselho de 
Beneficiários de Belo Horizonte, o que se demonstra 
operacionalmente inaplicável. 

Nosso projeto busca, assim , proporcionar aos servidores públicos 
estaduais condições concretas de opinar acerca da política de 
atendimento ao usuário do IPSEMG e de fiscalizar a prestação de 
serviços, o que, no interior, se torna fundamental para que o IPSEMG 
possa prestar serviço de qualidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 160/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 224/99) 

Obriga os servidores das delegacias de polícia a informar às vi timas 
de estupro sobre o direito de aborto legal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os servidores das delegacias de polícia, no ato do registro 

policial , ficam obrigados a informar às mulheres vitimas de estupro 
que, caso venham a engravidar, poderão interromper, legalmente, a 
gravidez, conforme determina o art. 128 do Código Penal. 

Parágrafo único - As delegacias fornecerão, no ato do registro 
policial , a relação das unidades hospitalares públicas, com os 
respectivos endereços, aptas a realizar a referida interrupção de 
gravidez. 

Art. 2° - O aborto será realizado por médico e precedido do 
consentimento da gestante ou, quando incapaz esta, de seu 
representante legal. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a partir de sua publicação. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 161/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.491/2001) 

Disciplina a criação de cães e sua condução em via pública e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A criação e a condução, em via pública, de cães das raças 

pastor alemão, pitbull , dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus 
mestiços e outros de porte físico e força semelhantes, segundo 
classificação da Federação Cinológica Internacional - FCI -, serão 
regidas por esta lei. 

Art. 2° - Os cães a que se refere o art. 1 o serão registrados em 
entidade oficialmente reconhecida para esse fim, até os cento e 
oitenta dias de idade. 

§ 1 o - No ato do registro, será exigida a comprovação de vacinação, 
em especial contra hidrofobia, e a declaração da finalidade de criação 
do animal. 

§ 2° - Nos municípios onde não houver entidade oficialmente 
reconhecida para esse fim , o registro de cães será feito em local 
determinado pela Prefeitura. 

§ 3° - O registro de que trata este artigo será renovado anualmente. 
Art. 3° - O descumprimento do disposto no art. 2° acarretará: 
I - a apreensão do animal e seu encaminhamento ao canil municipal; 
11 - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 (quinhentas) 

UFIRs, que será cobrada em dobro na hipótese de reincidência. 
§ 1 o - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de 

dez dias para adequar-se ao disposto no art. 2°, após o qual o cão 
não procurado será encaminhado a entidade de ensino e pesquisa, 
para fins de estudo. 

§ 2° - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste 
artigo correrão à conta do proprietário do animal. 

Art. 4° - Fica proibida, no Estado, a adoção e procriação de cães da 
raça pitbull. 

Parágrafo único - Para efeito do cumprimento da proibição prevista 
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no "caput" deste artigo, os cães em idade de procriação deverão 
ser esterilizados. 

Art. 5° - Fica proibida a manutenção dos cães de que trata o art. 1 o 
desta lei em terreno com área insuficiente para seu manejo seguro. 

§ 1° - O proprietário afixará, de forma visível , no imóvel onde é 
mantido o cão placas de advertência informando a raça e a 
periculosidade do animal. 

§ 2° - O cão mantido solto em residência ou estabelecimento 
comercial equipado com portão eletrônico ficará a uma distância 
mínima de 2 m (dois metros) do portão, com seu deslocamento 
restringido por meio de delimitador físico. 

Art. 6°- Fica criado o Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para 
recebimento de denúncia de infração ao disposto nesta lei. 

Art. 7° - O proprietário providenciará o registro do cão ainda não 
registrado no prazo de noventa dias contados da data da publicação 
desta lei , sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 3°. 

Art. 8° - O proprietário de cães terá o prazo de sessenta dias 
contados da publicação da regulamentação desta lei para se adequar 
às normas previstas no regulamento, sob pena de multa de 500 
(quinhentas) UFIRs e do recolhimento do animal ao canil municipal. 

§ 1 o - O proprietário é responsável pelas despesas decorrentes da 
apreensão e do recolhimento do animal. 

§ 2° - Decorrido o prazo de trinta dias após o recolhimento do animal 
sem que seja cumprido o disposto neste artigo, será aplicada a 
medida prevista no § 1 o do art. 3° desta lei. 

Art. go - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2003. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 162/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.313/2002) 

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Dora Barbosa à 
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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, 26 de fevereiro de 2003. 
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, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 163/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.817/2001) 

Institui a Medalha do Mérito Evangélico e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a 

homenagear, anualmente, até doze pessoas físicas ou jurídicas que 
se tenham destacado na promoção da evangelização e da paz no 
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Estado, por meio de atividades relacionadas com: 

I - o desenvolvimento de pesquisas com vistas ao aprimoramento 
dos estudos bíblicos; 

11 - liderança e envolvimento com campanhas institucionais relativas 
a propagação dos valores cristãos e pacifistas; 

111- contribuições literárias, artísticas e culturais; 
IV- ações e serviços para o fortalecimento da família; 
V - contribuições ao desenvolvimento da educação cristã; 
VI trabalhos, estudos e pesquisas que conduzam ao 

aperfeiçoamento e à defesa das políticas de direitos humanos; 
VIl -ações em prol do bem-estar social da humanidade. 
Art. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 

Estado, em solenidade pública a ser realizada, na Capital, no segundo 
domingo do mês de dezembro, entre as comemorações do Dia da 
Bíblia, observadas as normas estabelecidas no regimento interno pelo 
Conselho da Medalha. 

§ 1° - A relação dos agraciados com a Medalha do Mérito Evangélico 
será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

§ 2° - Não poderá ser concedida mais de uma premiação à mesma 
pessoa física ou jurídica. 

§ 3° - A concessão da medalha em data diferente da estabelecida no 
"caput" deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a 
juízo do Conselho. 

Art. 3° - A Medalha do Mérito Evangélico será administrada por um 
Conselho, constituído de representantes dos seguintes órgãos e 
instituições, indicados por seus respectivos titulares e nomeados pelo 
Governador do Estado: 

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
li - Secretaria de Estado da Cultura; 
111 - Secretaria de Estado da Educação 
IV - Secretaria de Estado do Turismo; 
V - Secretaria de Estado da Comunicação Social ; 
VI - Conselho Estadual de Educação; 
VIl - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; 
VIII- Universidade do Estado de Minas Gerais; 
IX- Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais- COPEMG -, 

ou instituição que vier substituí- lo. 
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§ 1 o - O Conselho da Medalha elegerá, anualmente, entre seus 

membros, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário. 
§ 2° - O Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus exercerá a 

função de Presidente de Honra do Conselho da Medalha, sem direito 
a voto. 

§ 3° - O Assessor de Assuntos de Cerimonial da Secretaria de 
Estado da Casa Civil participará das reuniões do Conselho, sem 
direito a voto. 

Art. 4° -Compete ao Conselho da Medalha do Mérito Evangélico: 
I - elaborar e aprovar o ser regimento interno; 
11 - propor, em caráter sigiloso, os nomes dos candidatos indicados 

para receber a Medalha e deliberar sobre ela; 
111 - zelar pelo prestígio da Medalha e pela execução da lei e do 

regulamento à ela pertinentes; 
IV - propor medidas que se tornem necessários ou indispensáveis 

ao bom desempenho de suas funções; 
V - administrar e manter acervo atualizado de objetos e publicações 

referentes ao homenageado; 
VI - manter livro de registro no qual serão inscritos, por ordem 

cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados 
biográficos. 

Art. 5° - A honraria compreende medalha e diploma, com as 
seguintes características: 

I - medalha: será de prata, com passadeira do mesmo metal e terá a 
forma circular, com 6,0cm de diâmetro, contendo as seguintes 
inscrições: 

a) no anverso: será gravada em relevo a figura de uma pomba de 
asas abertas, vista de frente, circundada pelas palavras "Governo de 
Minas Gerais - Medalha do Mérito Evangélico" e a referência ao ano 
da condecoração; 

b) no reverso será gravada a frase : "Os entendidos pois 
resplandecerão como o resplendor do firmamento ; e os que a muitos 
ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente -
Daniel12.3". 

§ 1 o - A medalha penderá de fita em tecido do tipo gorgurão, na cor 
azul , com 45,0cm de comprimento por 4,0cm de largura. 

§ 2° - A comenda para uso de militar terá a forma de passadeira, na 



cor azul , com 4,5cm de largura por 1 ,Ocm de altura, e no centro, a 
miniatura da medalha, de metal idêntico ao da medalha. 
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§ 3° - Para uso em indumentária feminina, a medalha poderá ser 
representada por uma miniatura, com 1 ,5 em, pendente de fita dessa 
mesma largura, e 3,0cm de comprimento, em cor idêntica à da 
medalha. 

li - diploma: será alusivo à condecoração, assinado pelo Governador 
do Estado, pelo Presidente de Honra, pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelo Secretário do Conselho da Medalha. 

Art. 6° - Na primeira solenidade de condecoração, a honraria será 
outorgada ao Pastor Anselmo Silvestre, 1 o Vice-Presidente Nacional e 
Presidente Estadual da Igreja Assembléia de Deus. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: O objetivo da criação da Medalha do Mérito Evangélico 

é homenagear personalidades que, no desenvolvimento de atividades 
de preconização da doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo, tenham 
revelado comprometimento na difusão dos valores do Evangelho, do 
testemunho da fé cristã, do fortalecimento da família como célula 
"mater" da sociedade, bem como no aperfeiçoamento e defesa das 
garantias e dos direitos humanos. 

Em tempos de tanta conturbação social e afronta aos valores 
morais, o trabalho tenaz de homens de bem, fortificados na força do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda consegue converter a 
inteligência da natureza perpetuada no livre arbítrio do ser humano, 
para alcançar a esperança num mundo melhor. 

A proposta do Mérito Evangélico não se faz presente neste ou 
naquele segmento da educação religiosa, e sim no puro conceito dos 
princípios doutrinários e transigentes da Bíblia Sagrada. Imbuídos 
desse espírito, todos os pais, as mães ou os responsáveis deveriam 
atinar com a importância da educação cristã e dos fundamentos de 
uma religião na formação de seus filhos, alijando assim nossos 
jovens, principalmente, do caminho das drogas, dos crimes e do 



7flX 
desalento. Trata-se, pois, de humilde lembrança e reconhecimento 
da nossa sociedade para com aqueles que ministram a palavra de 
Deus e que lutam por ideais de liberdade e fraternidade e que 
promovem os valores religiosos como elo facilitador entre a educação 
moral de crianças, jovens e adultos e a certeza de um futuro mais 
promissor para o País. 

Assim sendo, espero encontrar ressonância nos nobres pares desta 
Casa Legislativa para a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 164/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.502/2002) 

Declara de utilidade pública a Associação Betesda de Assistência 
Social, com sede no Município de Santa Bárbara. 

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

Assistência Social , com sede no Município de Santa Bárbara. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Associação Besteda de Assistência Social tem por 

finalidade defender os interesses da comunidade do Município de 
Santa Bárbara, desenvolvendo atividades sociais de promoção, 
proteção, ajuda e atendimento às crianças, aos adolescentes e aos 
idosos. 

A entidade satisfaz os requisitos legais de funcionamento há mais de 
dois anos, prova de personalidade jurídica, diretoria idônea e 
inexistência de remuneração para os titulares de seus cargos; por isso 
peço aos nobres Deputados 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. 

PROJETO DE LEI N° 165/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.122/2002) 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Buritizeiro o 



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

Buritizeiro o imóvel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno com a área de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados), no 
quarteirão no 34, lotes 6 a 15, situado nesse município, matriculado 
sob o número de ordem 14.347, às fls. 165, v., e 166 do livro 3-0, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
implantação de unidades da área de saúde. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: Em 26/4/65, o referido terreno foi doado ao Estado pela 

Prefeitura Municipal de Buritizeiro com o fim de se construir um posto 
de saúde, conforme notificado na fi. 131 , v. , do livro no 38 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. 

Na realidade, no terreno, foi usada uma área de 1.578m2
, onde já 

encontra-se edificado um posto de saúde, a própria sede da 
administração municipal e a sede do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. A área restante, de 2.422m2

, será destinada, conforme projeto 
já existente, à edificação de uma policlínica, extensão do atual posto 
de saúde. 

Assim sendo, nada mais justo que concretizar a doação do terreno 
em questão para o Município de Buritizeiro, que, ao utilizá-lo para a 
ampliação e construção de outras unidades da área de saúde, 
possibilitará o incremento do atendimento de toda a população, 
principalmente a comunidade carente. Nestes termos, espero 
encontrar o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à 
aprovação deste projeto de lei . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 



Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 166/2003 

(Ex-Projeto de Lei n° 1.458/2001) 

770 

Dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator 
pelo DETRAN, por remessa postal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo 

DETRAN, por remessa postal, deverá ser obrigatoriamente 
encaminhada ao destinatário mediante aviso de recebimento (A. R. }, 
no qual deverá constar a identificação e o endereço do remetente. 

Art. 2° - A notificação só será válida e eficazmente efetivada 
mediante a assinatura do destinatário no aviso de recebimento 
devidamente datado, para os efeitos do § 4° do art. 282 do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
José Milton 
Justificação: O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 

9.503, de 23/9/97} dispõe sobre a possibilidade de se notificar o 
proprietário de veículo ou infrator de norma de trânsito por meio de 
remessa postal ou outro meio tecnológico hábil. 

O termo "notificar" significa dar ciência a alguém da prática de ato 
jurídico que irá produzir efeitos na sua esfera jurídica, no caso, a 
aplicação de uma penalidade de trânsito, com todas as conseqüências 
legais daí decorrentes. O mesmo art. 282 do Código de Trânsito 
assegura ao cidadão "a ciência da imposição da penalidade", sob 
pena de ferir-se o dispositivo constitucional que garante a todos os 
cidadãos o amplo direito de defesa. 

O§ 4° da citada lei, acrescido pela Lei n° 9.602, de 21 /1/98, fixou em 
30 dias o prazo para apresentação de recurso, "contados da data da 
notificação da penalidade". Há que se considerar, ainda, que a 
entrega da notificação mediante aviso de recebimento (A. R.) , 
expedida pelos Correios, sem o correspondente contra-recibo firmado 
pelo notificando, não assegura a ciência da imposição de penalidade, 
tampouco pode ser considerada como data inicial para o transcurso 
do prazo de recurso, previsto no referido § 4° do art. 282 do Código de 
Trânsito Brasileiro. 
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Portanto, há a necessidade de se assegurar o correto 

cumprimento dos dispositivos legais referidos, bem como a de garantir 
ao cidadão o amplo direito de defesa, o que deve ser feito com a 
expedição da notificação pelo correio, com aviso de recebimento, 
cumprindo-se, assim , a determinação de notificação do cidadão, 
assegurando-lhe o direito de recorrer da multa em prazo hábil após 
seu efetivo conhecimento. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 167/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 837/2000) 

Proíbe as concessionárias de serviço público do Estado de fazer 
cobrança de valores a serem repassados aos municípios e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Ficam as concessionárias de serviço público do Estado 

impedidas de inserir, nas notas fiscais emitidas contra os 
consumidores de seus serviços, valores, de qualquer natureza ou 
título, a serem repassados às Prefeituras Municipais ou entidades das 
administrações municipais indiretas. 

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 fevereiro de 2003. 
José Milton 
Justificação: O objetivo deste projeto é impedir que a CEMIG e a 

COPASA-MG continuem fazendo cobrança, respectivamente, de taxa 
de iluminação pública e taxa de lixo, que são repassados aos 
municípios. É de se observar que essas taxas, além de socialmente 
injustas e cobradas sem critério, já foram objeto de incansáveis 
decisões judiciais, que as consideraram ilegais, inconstitucionais, 
abusivas e, portanto, lesivas aos consumidores. Tão logo o projeto 
seja transformado em lei, as empresas do Estado não mais farão 
parte dessa vergonhosa parceria estabelecida com os municípios com 
a finalidade de lesar a população. 

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

PROJETO DE LEI N° 168/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.441 /2002) 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Buracos, 
com sede no Município de Chapada Gaúcha. 

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

Comunitária dos Buracos, em funcionamento no Município de 
Chapada Gaúcha. 

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 fevereiro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: A Associação Comunitária dos Buracos é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, constituída por trabalhadores rurais que vêm 
prestando um importante trabalho na cidade de Chapada Gaúcha e na 
região circunvizinha. O Norte de Minas, como as demais regiões do 
Estado, sofre muito com o problema do desemprego. A situação é 
agravada pela seca que assola a área, pela falta de investimentos 
públicos, pelo êxodo rural e pela dificuldade de acesso, entre outros 
problemas. Na tentativa de mudar esse quadro, a Associação 
Comunitária dos Buracos oferece aos associados e aos moradores da 
cidade cursos de capacitação profissional em: agricultura familiar, 
fabricação de doces caseiros, artesanato em barro, preservação do 
meio ambiente e ecoturismo. Os cursos oferecidos pela Associação, 
em parceria com o setor público, com a iniciativa privada e com 
ONGs, qualificam os trabalhadores e seus familiares, garantindo, 
assim, novas fontes de renda e de trabalho. 

Além do exposto, a Associação Comunitária dos Buracos apresenta 
os requ isitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por 
que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório 
proposto. 

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



PROJETO DE LEI N° 169/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 544/99) 

Cria o Código Estadual do Meio Ambiente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Código Estadual do Meio Ambiente 
Título I 

Da Política de Proteção Amb1ental 
Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1 o - O Estado, com fundamento no Capítulo I do Título IV, Seção 

VI , da Constituição do Estado de Minas Gerais, desenvolverá ações, 
em conjunto com a comunidade, visando à compatibilização do 
desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente e 
do equilíbrio ecológico, com a finalidade de melhorar a qualidade de 
vida da população. 

Art. 2° - A política ambiental do Estado compreende o conjunto de 
diretrizes administrativas e técnicas destinadas a orientar a ação 
governamental ou privada no campo da utilização racional , da 
conservação e da preservação do meio ambiente, que atenderá a 
princípios estabelecidos nas legislações federal e estadual que regem 
a matéria. 

Parágrafo único - Todas as atividades, econômicas ou não, serão 
exercidas em consonância com a política ambiental do Estado. 

Art. 3° - O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e sua 
proteção é dever do Estado e de todas as pessoas e entidades que, 
para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção 
e no exercício de atividades, deverão respeitar as limitações 
administrativas e demais determinações estabelecidas pelo poder 
público, com vistas a assegurar um ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Capítulo 11 
Dos Objetivos 

Art. 4° - A política do meio ambiente visa à preservação, à melhoria 
e à recuperação da qualidade ambiental propícia à vida digna, 
objetivando assegurar a compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação do meio ambiente e do equilíbrio 
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ecológico, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da 
população, atendendo aos seguintes objetivos: 

I - o estímulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e 
práticas sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

11 - a adequação das atividades socioeconômicas rurais e urbanas 
às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais 
onde se inserem; 

111 - a preservação e a conservação dos recursos naturais 
renováveis, o seu manejo equilibrado e a utilização econômica, 
racional e criteriosa dos recursos não renováveis; 

IV - o comprometimento técnico da produção de alimentos, 
medicamentos, bens materiais e insumos em geral, assim como as 
preocupações ecológico-ambientais e de saúde; 

V - a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos 
hídricos destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma 
criteriosa definição de uso e ocupação, bem como de tratamento e 
disposição final de resíduos e efluentes de qualquer natureza; 

VI - a garantia de crescentes níveis de saúde das coletividades 
humanas e dos indivíduos, através da melhoria da qualidade 
ambiental ; 

VIl - a substituição gradativa, seletiva e priorizada de processos e 
outros insumos agrícolas ou industriais potencialmente perigosos por 
outros baseados em tecnologia e modelos de gestão e manejo mais 
compatíveis com a preservação ambiental; 

VIII- o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia orientadas para o 
uso racional dos recursos naturais; 

IX a participação da comunidade na elaboração e na 
implementação da política ambiental do Estado. 

Capítulo 111 
Da Ação do Estado 

Art. 5° - Ao Estado de Minas Gerais, no exerc1c1o de suas 
competências constitucionais e legais relacionadas com o meio 
ambiente, incumbe mobilizar e coordenar ações e recursos humanos, 
financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a participação 
da população na consecução dos objetivos estabelecidos em lei, 
devendo: 

I - planejar e desenvolver ações de promoção, proteção, 
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conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação, 
vigilância e melhoria da qualidade ambiental; 

11 - definir e controlar a ocupação e o uso dos espaços territoriais de 
acordo com suas vocações naturais; 

111 - elaborar e implementar o Plano Estadual de Proteção ao Meio 
Ambiente; 

IV- exercer o controle da poluição ambiental ; 
V - definir áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio 

ambiente, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental 
e do equilíbrio ecológico; 

VI - identificar, criar e administrar unidades de proteção ambiental e 
outras áreas para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, 
fauna e flora, recursos genéticos e outros bens e interesses 
ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas; 

VIl - estabelecer diretrizes específicas para a proteção de 
mananciais hídricos, através de planos de uso e ocupação de bacias e 
sub-bacias hidrográficas; 

VIII - estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para 
aferição e monitoramento dos níveis de poluição e contaminação do 
solo, atmosférica, hídrica e sonora, entre outros; 

IX - estabelecer normas relativas ao uso e ao manejo dos recursos 
ambientais; 

X - fixar normas de automonitoramento, padrões de emissão e 
condições de lançamentos de resíduos e efluentes de qualquer 
natureza; 

XI conceder licenças, autorizações e fixar limitações 
administrativas relativas ao meio ambiente; 

XII - implantar sistema de informações sobre o meio ambiente, 
obrigando-se o poder público a produzi-las, quando inexistentes; 

XIII -promover a educação ambiental; 
XIV - incentivar o desenvolvimento, a produção e a instalação de 

equipamentos, bem como a criação, a absorção e a difusão de 
tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental ; 

XV - implantar e operar sistema de monitoramento ambiental ; 
XVI - garantir a participação comunitária no planejamento, na 

execução e na vigilância de atividades que visem à proteção, 
recuperação ou melhoria da qualidade ambiental; 
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XVII - exigir Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - com opções 

de localização para a operação de obras ou atividades públicas ou 
privadas que possam causar degradação ou transformação do meio 
ambiente, dando a esse estudo, até mesmo na fase de elaboração, 
ampla e indispensável publicidade; 

XVIII - definir critérios ecológicos em todos os níveis do 
planejamento político, social e econômico; 

XIX - incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitários e 
entidades de caráter cultural, científico e educacional com finalidades 
ecológicas; 

XX - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
contido em seu território, mantendo e ampliando bancos de 
germoplasmas, e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à 
manipulação de material genético; 

XXI - fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades 
públicas estaduais de proteção, fomentando o florestamento 
econômico e ecológico e conservando as florestas remanescentes do 
Estado; 

XXII - incentivar e promover o reflorestamento, com essências 
nativas, das áreas degradadas, em margens de rios e outros corpos 
d'água, em áreas em desertificação e nas encostas sujeitas a erosão; 

XXIII - estabelecer forma, prazo máximo e extensão para que todas 
as propriedades rurais, independentemente do módulo, atinjam uma 
cobertura florestal composta de espécies nativas; 

XXIV - preservar e recuperar os recursos hídricos, as lagoas e os 
leitos maiores sazonais dos cursos d'água, vedadas as práticas 
degradadoras de suas propriedades; 

XXV - promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua 
vocação, incluindo a conservação das florestas nativas, o controle 
biológico de pragas, a utilização racional e moderada dos sistemas 
mecânicos e o controle da erosão, bem como o combate às 
queimadas; 

XXVI -promover a restauração do solo já comprometido por ação ou 
prática predatória, restabelecendo-se-lhe ou melhorando-se-lhe a 
potencialidade original, através da ação de formas sistêmicas e 
orgamcas de exploração, objetivando o incremento de sua 
produtividade e a perenização de sua capacidade de riqueza; 
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XXVII - promover a reciclagem, a destinação e o tratamento dos 

resíduos industriais e hospitalares, dos agrotóxicos e dos rejeites da 
atividade agropecuária e doméstica; 

XXVIII - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os 
animais silvestres , exóticos e domésticos, vedadas as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção 
de espécies ou submetam animais a crueldade, fiscalizando a 
extração, a produção e a criação, métodos de abate, transporte, 
comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos; 

XXIX normatizar, controlar e fiscalizar a produção, o 
armazenamento, o transporte, a comercialização, a utilização e o 
destino final de substâncias, produtos e embalagens, bem como o uso 
de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou 
potencial para a qualidade de vida e para o meio ambiente, incluindo o 
de trabalho; 

XXX - promover a captação de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas com a proteção e a 
conservação do meio ambiente, orientando sua aplicação em 
consonância com os objetivos maiores do planejamento ecológico; 

XXXI - promover e manter o inventário e o mapeamento da 
cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas especiais de 
preservação e proteção, bem como estimular e promover o 
reflorestamento das áreas de declividade excessiva, margens de 
corpos de água e ambientes sujeitos ao processo de desertificaçâo; 

XXXII - restringir e disciplinar a participação em concorrência pública 
e o acesso a créditos oficiais e benefícios fiscais por parte de pessoas 
físicas ou jurídicas condenadas judicial ou administrativamente por 
atos de degradação do meio ambiente; 

XXXII I promover medidas judiciais e administrativas de 
responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação 
ambiental; 

XXXIV - regulamentar e controlar a utilização de substâncias 
químicas em atividades agrossi lvopastoris, industriais e de prestação 
de serviços; 

XXXV - avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, 
investigações, estudos e outras medidas necessárias; 

XXXVI - incentivar, colaborar e participar de planos e ações de 
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interesse ambiental nos níveis federal , estadual e municipal; 

XXXVII - fixar critérios para a implantação de indústrias em zonas 
apropriadas; 

XXXVIII - fixar critérios, baseados em área disponível e infra-
estrutura existente, para a aferição do grau de saturação; 

XXXIX - criar serviços permanentes de segurança e prevenção de 
acidentes que provoquem depredação do meio ambiente; 

XL - fiscalizar o cumprimento dos padrões e das normas de proteção 
ambiental ; 

XLI - executar outras medidas consideradas essenciais à conquista 
e à manutenção de melhores níveis de qualidade ambiental. 

Capítulo IV 
Dos Instrumentos da Política de Proteção Ambiental 

Art. 6° - São instrumentos da política de proteção ambiental: 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental ; 
11- o zoneamento ambiental ; 
111 -a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão efetiva das fontes poluidoras ou 

potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e à instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 
qualidade ambiental ; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
poder público, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas biológicas; 

VIl - as penalidades disciplinares ou compensatórias relativas ao 
não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à 
correção da degradação ambiental ; 

VIII - a prestação de informações relativas ao meio ambiente; 
IX - o sistema estadual de proteção ambiental , constituído por 

entidades da sociedade civil e órgãos do poder público. 
Título 11 

Das Normas Gerais de Proteção Ambiental 
Capítulo I 

Da Proteção do Meio Ambiente 
Art. 7° - Para os fins previstos nesta lei , entende-se por: 
I - meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e 
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interações de ordens física, química e biológica que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas; 

11 - degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 

111 - poluição toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e 
da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar das populações 
ou possam vir a comprometer seus valores culturais; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; 
e) alterem desfavoravelmente os patrimônios cultural , histórico, 

arqueológico e turístico; 
f) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 
IV - poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de 
degradação ambiental; 

V - poluente toda e qualquer forma de matéria ou energ1a que, direta 
ou indiretamente, cause ou possa causar a degradação do ambiente; 

VI - fonte poluidora toda e qualquer instalação ou atividade através 
da qual se verifique a emissão de poluentes ou a probabilidade dessa 
emissão; 

VIl - recursos naturais os componentes da litosfera, hidrosfera, 
atmosfera e biosfera, passíveis de serem explorados como insumos 
para diferentes setores econômicos; 

VIII - recursos ambientais os recursos naturais e os demais 
componentes dos ecossistemas necessários à manutenção de 
equilíbrio ecológico e da qualidade do meio ambiente associada à 
qualidade de vida, à proteção dos patrimônios cultural, histórico, 
arqueológico e turístico; 

IX - manejo ecológico a utilização dos recursos naturais, conforme 
os critérios de ecologia, visando obstar o surgimento, a proliferação e 
o desenvolvimento das condições que causem ou possam causar 
danos às populações ou aos recursos naturais, bem como buscando a 



otimização do uso desses recursos e a atuação para corrigir os 
danos verificados no meio ambiente; 
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X - conservação a utilização dos recursos naturais em conformidade 
com o manejo ecológico; 

XI - preservação a manutenção de um ecossistema em sua 
integridade, eliminando-se qualquer interferência humana, salvo 
aquelas destinadas a possibilitar a própria preservação; 

XII - impacto ambiental qualquer alteração nas propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetem: 

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) as atividades sociais e econômicas; 
c) a biota; 
d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
e) a qualidade dos recursos ambientais. 
Art. 8° - O Estado de Minas Gerais promoverá a educação ambiental 

através dos meios formal e não formal , com a difusão de tecnologias 
de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações 
ambientais, objetivando a formação de uma consciência pública sobre 
a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico, capacitando a população para participar ativamente na 
defesa do meio ambiente. 

Art. 9° - O Estado de Minas Gerais, através da secretaria de Estado 
competente, adotará todas as medidas legais e administrativas 
necessárias à proteção do meio ambiente e à prevenção da 
degradação ambiental de qualquer origem e natureza. 

Art. 1 O - Os planos, públicos ou privados, de uso de recursos 
naturais do Estado de Minas Gerais devem respeitar as necessidades 
do equilíbrio ecológico, as diretrizes e as normas de proteção 
ambiental. 

Parágrafo único - No caso de utilização de recursos naturais, tais 
como cascalheiras, areais e pedreiras de calcário, o órgão ambiental 
do Estado poderá exigir o depósito prévio de caução, com o objetivo 
de garantir a recuperação das áreas exploradas, conforme 
regulamentação a ser expedida. 

Capítulo 11 
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Do Controle da Poluição 

Art. 11 - É vedado o lançamento no meio ambiente de qualquer 
forma de matéria, energia, substância ou mistura de substâncias, em 
qualquer estado físico, prejudiciais ao ar atmosférico, ao solo, ao 
subsolo, às águas, à biota, ou que possam torná-lo: 

I - impróprio ou nocivo à saúde; 
11- inconveniente, inoportuno ou incômodo ao bem-estar público; 
111 -danoso aos materiais, prejudicial ao uso, ao gozo e à segurança 

da propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades 
da coletividade. 

Parágrafo único - O ponto de lançamento em cursos hídricos de 
qualquer efluente originário de atividade utilizadora de recursos 
ambientais será obrigatoriamente situado a jusante da captação de 
água do mesmo corpo d'água utilizado pelo agente de lançamento. 

Art. 12 - Ficam sob o controle do órgão ambiental do Estado as 
atividades industriais, comerciais , de prestação de serviços e outras 
que produzam ou possam produzir alteração adversa às 
características do meio ambiente. 

Parágrafo único - Serão objeto de regulamentação especial as 
atividades de uso, manipulação, transporte, guarda e disposição final 
de materiais radioativo e irradiado, observada a legislação federal. 

Art. 13 - A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento 
de estabelecimentos e as atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental do Estado, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. 

§ 1 o - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva 
concessão, serão publicados no diário oficial do Estado, bem como 
em periódico de grande circulação, cabendo as despesas ao 
requerente do licenciamento. 

§ 2° - A decisão quanto ao pedido de licenciamento ou a sua 
renovação ocorrerá a partir do 30° (trigésimo) dia da publicação no 
diário oficial do Estado, mencionada no parágrafo anterior. 

Art. 14 - Os estabelecimentos e todos os responsáveis pelas 
atividades previstas no artigo anterior são obrigados a implantar 
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sistema de tratamento de efluentes, automonitorar sua qualidade, e 
a promover todas as demais medidas necessárias para prevenir ou 
corrigir os inconvenientes e danos decorrentes da poluição. 

Art. 15 - No exercício do controle a que se refere o art. 13, o órgão 
ambiental do Estado, sem prejuízo de outras medidas, expedirá as 
seguintes licenças ambientais: 

I - Licença Prévia - LP -, na fase preliminar de planejamento do 
empreendimento, contendo requisitos básicos a serem preenchidos 
nas etapas de localização, instalação e operação; 

11 - Licença de Instalação- LI -, autorizando o início da implantação, 
de acordo com especificações constantes no projeto aprovado; 

111 - Licença de Operação - LO -, autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle da poluição, de acordo com o previsto 
nas licenças prévia e de instalação. 

§ 1 o - A licença prévia não será concedida quando a atividade for 
desconforme com o plano municipal de uso e ocupação do solo ou 
quando, em virtude de suas repercussões ambientais, seja 
incompatível com os usos e características ambientais do local 
proposto e adjacências. 

§ 2° - A LI deverá ser requerida no prazo de até 2 (dois) anos a 
contar da data de expedição da licença prévia, sob pena de 
caducidade desta. 

§ 3° - A LO deverá ser renovada anualmente, observada a legislação 
vigente à época da renovação. 

§ 4° - No interesse da política ambiental , o órgão ambiental, durante 
a vigência de qualquer das licenças de que trata este artigo, poderá 
determinar a realização de auditoria técnica no empreendimento. 

Art. 16 - Os valores para expedição da licença prévia, da LI e da LO 
serão cobrados separadamente. 

Art. 17 - As atividades referidas no art. 13, existentes na data da 
publicação desta lei e ainda não licenciadas, deverão ser registradas 
no órgão ambiental do Estado, para fins de obtenção da LO. 

Parágrafo único - O cumprimento do disposto neste artigo 
dependerá de convocação a ser feita por publicação no órgão oficial , 
fixando prazo e estabelecendo os devidos procedimentos para efeito 
do referido registro. 
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Relatório de Impacto Ambiental 

Art. 18 - Dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental 
e do respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente, o licenciamento das atividades modificadoras do 
meio ambiente, definidas na legislação federal. 

Parágrafo único - Além dessas atividades, ainda dependem de 
estudo de impacto ambiental e de Relatório de Impacto Ambiental: 

I - a aplicação de agrotóxicos, por via aérea, em área superior a 
100ha (cem hectares); 

11 - qualquer atividade que utilize carvão mineral em quantidade 
superior a 1 Ot (dez toneladas) por dia; 

111 - projetos urbanísticos, acima de 20ha (vinte hectares); 
IV - edificações urbanas que alterem as condições do meio 

ambiente; 
V - a localização, a implantação, a operação, a ampliação e a 

alteração de atividades industriais. 
Art. 19 - Dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental 

e do respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do IBAMA, o 
licenciamento de atividade que, por lei , seja de competência federal , 
sem prejuízo da autorização do Estado. 

Art. 20 - Caberá ao órgão ambiental do Estado determinar a 
realização de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação e 
a operação de atividades que possam causar degradação do meio 
ambiente, sendo obrigatória a informação adequada e a posterior 
realização de audiência pública, convocada tempestivamente, através 
de edital, pelos órgãos públicos e privados de comunicação. 

Art. 21 - Os órgãos ambientais competentes deverão compatibi lizar 
os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e 
implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, 
respeitados os critérios e as diretrizes estabelecidos por esta lei e 
tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada 
atividade. 

Art. 22 - Para fazer face à reparação dos danos ambientais 
causados pela destruição de florestas e por alterações em 
ecossistemas, o licenciamento de obras de grande porte, assim 
considerado pelo órgão licenciador com fundamento no RIMA, terá 



sempre como um de seus pré-requisitos a implantação de uma 
estação ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento, preferencialmente junto à área. 

Art. 23 - O valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem 
feitas para o fim previsto no artigo anterior será proporcional ao dano 
ambiental a ser ressarcido e não poderá ser inferior a 0,5% (meio por 
cento) dos custos totais previstos para a implantação dos 
empreendimentos. 

Art. 24 - A extensão, os limites, as construções a serem feitas e 
outras características da estação ecológica a ser implantada, serão 
fixados no licenciamento do empreendimento pela entidade 
licenciadora. 

Art . 25 - O RIMA relativo ao empreendimento apresentará uma 
proposta ou projeto e indicará possíveis alternativas para o 
atendimento ao disposto nesta lei. 

Art. 26 - A entidade ou empresa responsável pelo empreendimento 
deverá se encarregar da manutenção da estação ecológica, 
diretamente ou através de convênio com entidade do poder público 
capacitada para isso. 

Art. 27 - A entidade estadual do meio ambiente, licenciadora, 
fiscalizará a implantação e o funcionamento das estações ecológicas 
previstas nesta lei . 

Capítulo 111 
Das Unidades de Proteção Ambiental e Zonas de Proteção Ambiental 

Seção I 
Das Unidades de Proteção Ambiental 

Art. 28 - Para os fins previstos nesta lei , consideram-se Unidades de 
Proteção Ambiental as áreas, criadas por ato do poder público, para 
fins de proteção dos ecossistemas regionais e melhoria da qualidade 
de vida da população local ou regional. 

Art. 29 - São unidades de proteção ambiental : 
I - estações ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 

destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas à ecologia, 
à proteção do meio ambiente natural e ao desenvolvimento da 
educação conservacionista; 

11 - reservas ecológicas são áreas de florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas à preservação do meio ambiente; 
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111 - reservas biológicas são áreas não perturbadas por atividades 

humanas, em que se acham preservadas características ou espécies 
da fauna ou da flora, onde são proibidas a utilização, a perseguição, a 
caça, a apanha ou a introdução de espécimes, bem como 
modificações do meio ambiente a qualquer título, ressalvadas as 
atividades científicas devidamente autorizadas; 

IV - áreas de proteção ambiental são áreas extensas ou não de 
domínio privado, de interesse para a proteção ambiental a fim de 
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou 
melhorar as condições ecológicas locais ou regionais; 

V - áreas de relevante interesse ecológico são áreas que possuem 
características naturais especiais ou que abriguem exemplares raros 
ou típicos da b1ota regional , exigindo cuidados especiais de proteção 
por parte do poder público; 

VI - áreas de interesse especial são áreas situadas em perímetros 
urbanos, destinadas à proteção de mananciais e dos patrimônios 
cultural , histórico, paisagístico ou arqueológico; 

VIl - monumentos naturais são áreas ou locais que, pela feição 
notável com que foram dotados pela natureza, merecem a proteção 
especia l do poder público; 

VIII - florestas estaduais são áreas destinadas à produção de 
madeiras, à proteção de mananciais e de todos os recursos naturais 
que se encontrem dentro de seus limites, e cuja utilização e 
administração sejam em benefício da população; 

IX - parques estaduais são áreas dotadas de atributos naturais, 
conci liando a proteção integral da flora , da fauna e das belezas 
naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e 
científicos, vedada qualquer forma de exploração dos recursos 
naturais; 

X - hortos florestais são áreas destinadas ao estudo e à 
multiplicação das espécies e das demais formas de vegetação. 

Seção 11 
Zonas de Proteção Ambiental 

Art. 30- São consideradas zonas de proteção ambiental : 
I - rodovia cênica, estrada que corta região com atributos ambientais 

relevantes; 
11 - bem tombado, área delimitada para proteger monumento 
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arquitetônico, paisagístico ou arqueológico; 

111 - sítio de interesse recreativo, cultural e científico, área com 
atributos ambientais relevantes, capaz de propiciar atividades de 
recreação, desenvolvimento de pesquisas científicas e aprimoramento 
cultural; 

IV- áreas de formações vegetais defensivas da erosão de encostas 
e de ambientes de grande circulação biológica; 

V - mananciais de água, nascentes de rios e fontes hidrominerais. 
Seção 111 

Zoneamento Ambiental 
Art. 31 - A fim de assegurar os objetivos para os quais foram 

instituídas, as unidades de proteção ambiental e as zonas de proteção 
ambiental devem ser demarcadas. 

Art. 32 - São as seguintes as zonas ambientais: 
I - zonas intangíveis são aquelas onde o estado primitivo da 

natureza permanece intacto, com ocorrência de vida silvestre, 
representando o mais alto grau de preservação, não se tolerando 
nelas quaisquer alterações humanas. Essas zonas são dedicadas à 
proteção integral dos ecossistemas, dos recursos genéticos e ao 
monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo nessas zonas 
é a preservação e a garantia da evolução natural do ambiente. 

11 - zonas primitivas são aquelas de preservação permanente, onde 
tenha ocorrido mínima intervenção humana e que possuam espécies 
da flora e da fauna ou onde ocorram fenômenos naturais de valor 
científico. O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente 
natural e a viabilização de atividades de pesquisa, de educação 
ambiental e de lazer. 

111 - zonas de recuperação são aquelas consideravelmente alteradas 
pelo homem. O objetivo geral do manejo é deter a degradação 
ambiental e restaurar o meio ambiente da área. 

IV - zonas de uso especial são aquelas que contenham os 
equipamentos necessários à manutenção da unidade de proteção 
ambiental e aquelas comprometidas com rodovias, ferrovias, 
oleodutos, linhas de transmissão, torres de retransmissão, 
reservatórios de água, usinas hidrelétricas e onde haja outros 
equipamentos implantados. O objetivo geral do manejo é assegurar o 
funcionamento dos equipamentos implantados e a recuperação do 
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meio ambiente. 

V - zonas de uso intensivo são aquelas constituídas por áreas 
naturais alteradas pelo homem. O objetivo do manejo é a manutenção 
de um ambiente natural com o mínimo de impacto de atividades 
humanas. 

VI - zonas histórico-culturais são aquelas onde são encontradas 
manifestações históricas e cu lturais ou arqueológicas, as quais serão 
preservadas. estudadas, restauradas e interpretadas para o povo, 
servindo ao turismo, à pesquisa, à educação e ao uso científico. 

Capítulo IV 
Da Implantação das Unidades de Proteção Ambiental e Zonas de 

Proteção Ambiental 
Art. 33 - Decreto do Governador do Estado: 
I - criará: 
a) os parques estaduais e 
b) as estações ecológicas ou reservas biológicas; 
11- declarará: 
a) as rodovias cênicas, 
b) as áreas de formação vegetal defensiva ou de preservação 

permanente, independentemente do estabelecido no art. 50; e 
c) os sítios de interesse recreativo , cultura l e científico; 
111 -indicará: 
a) os bens tombados, com as respectivas áreas adjacentes; 
b) os mananciais e 
c) as fontes hidrominerais. 

Capítulo V 
Das Proibições e Exigências 

Art. 34 - É proibido o corte raso das florestas, a exploração de 
pedreiras e o exercício de outras atividades que degradem os 
recursos ambientais e a paisagem, nas faixas de terra dos locais 
adjacentes a: 

I - parques estaduais; 
11 - estações ecológicas ou reservas biológicas e reservas 

ecológicas; 
111 - rodovias cênicas. 
Art. 35 - Na faixa de terra dos locais adjacentes ao bem tombado, a 

instalação e a operação de empreendimentos comerciais e de 



serviços dependem de prévia autorização do órgão responsável 
pelo tombamento. 
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Art. 36 - São considerados locais adjacentes, para efeito de 
proteção: 

I -a faixa de terra de SOOm (quinhentos metros) de largura em torno: 
a) dos parques estaduais; 
b) das estações ecológicas ou reservas biológicas e reservas 

ecológicas; 
11 - o limite de até SOm (cinqüenta metros) de largura, a partir da 

faixa de domínio das rodovias cênicas, e 
111 - a faixa razoável que objetiva a preservar o entorno dos bens 

arqueológicos, paisagísticos e arquitetônicos tombados. 
Art. 37 - Nas áreas de formação vegetal defensiva à erosão, fica 

proibido o corte de árvores e das demais formas de vegetação natural, 
obedecidos os seguintes critérios: 

I - ao longo dos cursos de água, em faixa marginal, cuja largura 
mínima será: 

a) de 1Om (dez metros) para rios de largura inferior a 20m (vinte 
metros); 

b) igual à metade da largura do rio, quando esta for superior a 20m 
(vinte metros); 

11 - ao redor das lagoas, lagos e reservatórios de águas naturais, 
numa faixa de 1OOm (cem metros) ; 

111 - ao redor das nascentes, numa faixa de SOm (cinqüenta metros) ; 
IV - nas áreas acima das nascentes, no topo de morros, montes, 

montanhas e serras; 
V - nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 

30(trinta) graus, equivalente a 1 OO%(cem por cento) na linha de maior 
declive; 

Art. 38 - Nas lagunas, ficam proibidos a exploração dos recursos 
minerais e o aterramento; 

Art. 39 - Nos mananciais e nas nascentes de que trata o art. 38, é 
proibido: 

I - o lançamento de qualquer efluente, resíduos ou biocidas; 
11 - o corte de árvores e de demais formas de vegetação natural; 
111 - a instalação e a operação de atividades industriais, comerciais e 

de prestação de serviços. 
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Art. 40 - Nas áreas das fontes hidrominerais, fica proibida a 

exploração de recursos e de outras atividades que degradem os 
recursos ambientais e a paisagem. 

Art. 41 - Nos parques de interesses recreativo, cultural e científico, 
fica proibida a instalação e a operação de atividades industriais, 
comerciais e de prestação de serviços que degradem os recursos 
ambientais e a paisagem. 

Art. 42 - Nos parques estaduais são proibidos: 
I - a extração dos recursos do solo; 
11 -a utilização dos recursos hídricos; 
111 -o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV- a extração de qualquer produto de origem vegetal ; 
V - a caça e a pesca de qualquer natureza; 
VI - a construção e a edificação de qualquer natureza; 
VIl -a implantação e a operação de atividades industrial, comercial , 

agropecuária e de outras de qualquer natureza, exceto as recreativas, 
turísticas e administrativas previstas nos objetivos do parque. 

Art. 43 - Nas estações ecológicas e nas reservas biológicas são 
proibidos: 

I -a extração dos recursos do solo; 
11 - a utilização dos recursos hídricos; 
111- o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV - a extração de qualquer produto de origem vegetal ; 
V - a caça e a pesca de qualquer natureza e 
VI - a implantação e a operação de atividades industnal, comercial , 

agropecuária e de outras de qualquer natureza. 
Art. 44 - É proibido promover queimadas: 
I - nas unidades de proteção ambiental ; 
li - nas zonas de proteção ambiental; 
111 - nas terras de propriedade do Estado ou dos municípios; 
IV - nas restevas de lavouras. 
Art. 45 - Nas queimadas em propriedades privadas, os proprietários 

devem adotar medidas preventivas que evitem a propagação de 
incêndios. 

Art. 46 - Os órgãos ambientais definirão as atividades que possam 
afetar a biota da unidade de proteção ambiental. 

Art. 47 - Nas áreas circundantes das unidades de proteção 
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ambiental, num raio de 1 Okm (dez quilômetros), qualquer atividade 
que possa afetar a biota deverá obrigatoriamente ser licenciada pelo 
órgão ambiental competente. 

Art. 48 - Nas áreas de relevante interesse ecológico ficam proibidas 
quaisquer atividades que possam pôr em risco: 

I - a conservação dos ecossistemas; 
11 -a proteção à espécie de biota localmente rara ; 
111 -a harmonia da paisagem. 
Art. 49 - Não são permitidas nas unidades de proteção as atividades 

de terraplenagem, mineração, dragagem e escavação que venham a 
causar danos ou degradação ao meio ambiente ou que representem 
perigo para pessoas ou para a biota. 

Parágrafo único - As atividades referidas neste artigo, num raio 
mínimo de 1.000m (mil metros) do entorno de cavernas, corredeiras, 
cachoeiras, monumentos naturais, testemunhos geológicos e outras 
situações semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos 
de impacto ambiental e de licenciamento especial pela entidade 
ambiental das unidades de proteção. 

Art. 50 - Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado na 
zona ou na unidade de proteção ambiental sem prévia autorização da 
entidade ambiental , que exigirá: 

I - adequação com o zoneamento ecológico-econômico; 
li - implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos; 
111 -sistema de vias públicas, sempre que possível , e curvas de nível 

e rampas suaves com galerias de águas pluviais; 
IV- lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em 

pelo menos 20% (vinte por cento) da área do terreno; 
V - programação de plantio de áreas verdes com uso de espécies 

nativas; 
VI - traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à 

topografia com inclinação inferior a 1 O% (dez por cento). 
Art. 51 - Os loteamentos rurais deverão ser previamente aprovados 

pela entidade ambiental. 
Parágrafo único - A entidade ambiental poderá exigir que a área 

destinada, em cada lote, a reserva legal para a defesa da floresta 
nativa e de áreas naturais fique concentrada num só lugar, sob a 
forma de condomínio formado pelos proprietários dos lotes. 
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Art. 52 - Na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento 

do solo, o órgão ambiental do Estado, no âmbito de sua competência, 
deverá manifestar-se, dentre outros, necessariamente sobre os 
seguintes aspectos: 

I - usos propostos, densidade da ocupação, desenho do 
assentamento e acessibilidade; 

11 - reserva de áreas verdes e proteção de interesses arquitetônicos, 
urbanísticos, paisagísticos, históricos, culturaiS, espeleológicos e 
ecológicos; 

111 - utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento). bem como de terrenos alagadiços ou sujeitos a 
inundações; 

IV - saneamento de áreas aterradas com material nocivo à saúde; 
V - ocupação de áreas onde o nível de poluição local impeça 

condições sanitárias mínimas; 
VI - proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas 

superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas; 
VIl - sistema de abastecimento de água; 
VIII - coleta, tratamento e disposição final de esgotos e resíduos 

sólidos; 
IX- viabilidade geotécnica. 
Art. 53 - Os projetos de parcelamento do solo deverão ser 

aprovados pelo órgão ambiental do Estado para efeito de instalação e 
ligação de serviços de utilidade pública, bem como para registro em 
cartório de registro de imóveis. 

Capítulo VI 
Dos Mutirões Ambientais 

Art. 54 - As entidades civis com finalidades ambientalistas terão 
direito a participar ou efetuar fiscalização nas unidades de proteção 
ambiental e nas zonas de proteção ambiental. 

Art. 55 - A participação na fiscalização será feita mediante a 
constituição de mutirões ambientais, integrados, no mínimo por 3 
(três) pessoas filiadas a entidade, ambientalista. 

Art. 56 - Sempre que possível , o mutirão ambiental contará com a 
participação de servidor público com experiência em fiscalização. 

Art. 57 - Os participantes do mutirão ambiental, quando encontrarem 
infrações da legislação, lavrarão autos de constatação 
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circunstanciados e devidamente assinados pelos presentes sobre 
as ocorrências verificadas. 

§ 1 o - O auto de constatação será enviado ao órgão competente 
para aplicação da legislação, devendo, quando couber, ser 
encaminhado ao Ministério Público. 

§ 2° - Se a autoridade competente não se manifestar sobre os autos 
de constatação, caberá denúncia ao Conselho Superior de Proteção 
Ambiental. 

Título 111 
Das Normas Especiais de Proteção Ambiental 

Capítulo I 
Da Proteção das Águas 

Art. 58 - O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de 
gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais, 
municipais e a sociedade civil, e assegurará os meios financeiros e 
institucionais para: 

I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua 
prioridade para abastecimento das populações; 

11 - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos 
custos das respectivas obras; 

111 - a proteção das águas contra ações que possam comprometer o 
seu uso atual e futuro; 

IV - a defesa contra eventos críticos que ofereçam riscos à saúde, à 
segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais; 

V - a celebração de convênios com os municípios para a gestão, por 
estes, das águas de interesse exclusivamente local; 

VI - a gestão descentralizada, participativa e integrada em relação 
aos demais recursos naturais e às peculiaridades da respectiva bacia 
hidrográfica; 

VIl - o desenvolvimento do transporte hidroviário e o seu 
aproveitamento econômico; 

VIII- a classificação das águas conforme o seu potencial de uso. 
Art . 59 - As águas subterrâneas e os aqüíferos devidamente 

avaliados constituirão reservas estratégicas para o desenvolvimento 
socioeconômico, indispensáveis para o suprimento de água às 
populações e o uso agropastoril , e deverão ter programa permanente 
de conservação e proteção contra poluição e superexplotação. 
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Art. 60 - O poder público, mediante mecanismos próprios, 

contribuirá para o desenvolvimento dos municípios em cujos territórios 
se localizarem reservatórios hídricos de porte avantajado para uso 
comunitário. 

Art. 61 - Para proteger e conservar as reservas aqüíferas, o Estado 
incentivará a adoção, pelos municípios, de medidas visando: 

I - à instituição de unidades de proteção das águas utilizáveis para 
abastecimento das populações e à implantação, à conservação e à 
recuperação da cobertura florestal de mananciais e das matas ciliares; 

11 - ao zoneamento de áreas freqüentemente inundáveis que 
apresentem dificuldades de infiltração no solo e que sejam 
incompatíveis com a urbanização; 

111 - à implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para 
garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos 
hidrológicos indesejáveis; 

IV - ao condicionamento, à aprovação prev1a por organismos 
estaduais de controle ambiental e à gestão de recursos indispensáveis 
alocados. 

Seção I 
Controle da Poluição da Água 

Art. 62 - Não há impedimento no aproveitamento de águas de 
melhor qualidade em usos menos exigentes, desde que tais usos não 
prejudiquem a qualidade estabelecida para essas águas. 

Art. 63 - Não será permitido o lançamento de poluentes nos 
mananciais subsuperficiais. 

Art. 64 - Nas águas de classe especial não serão tolerados 
lançamentos de águas residuárias , domésticas e industriais, lixo e 
outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, 
agrotóxicos, fertilizantes químicos e outros poluentes. mesmo 
tratados, e caso as águas sejam utilizadas para abastecimento 
doméstico, deverão ser submetidas a uma inspeção sanitária 
preliminar. 

Art. 65 - Nas águas enquadradas em classes menos nobres serão 
tolerados lançamentos de despejos, desde que não venham a fazer 
com que os limites estabelecidos para as respectivas classes sejam 
ultrapassados. 

Capítulo 11 



Da Proteção do Ar 
Seção I 
Padrões 

Art. 66 - Para os fins desta lei, entende-se: 
I - por limite máximo de emissão a quantidade de poluentes 

permissível de ser lançada por fontes poluidoras para a atmosfera; 
11 - por excesso de combustão externa em fontes fixas toda a queima 

de substâncias combustíveis realizada nos seguintes equipamentos: 
caldeiras, geradores de vapor, centrais para geração de energia 
elétrica, fornos, fornalhas, estufas e secadores para a geração e uso 
de energia térmica, incineradores e gaseificadores. 

Art. 67 - São padrões de qualidade do ar as concentrações de 
poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à 
flora e à fauna, aos mananciais e ao meio ambiente em geral. 

Art . 68 - Para os efeitos desta lei , ficam estabelecidos os seguintes 
conceitos: 

I - padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de 
poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população; 

11 - padrões secundários de qualidade do ar são concentrações de 
poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 
bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora , 
aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Parágrafo único - Os padrões de qualidade do ar serão objetivo a 
ser atingido mediante a estratégia de controle fixada pelos padrões de 
emissão e deverão orientar a elaboração de planos regionais de 
controle de poluição do ar. 

Seção 11 
Classificação 

Art . 69 - Ficam estabelecidos os níveis de qualidade do ar para 
elaboração do plano de emergência para episódios críticos de 
poluição do ar, visando a providências dos Governos do Estado e dos 
municípios, de entidades privadas e da comunidade, com o objetivo 
de prevenir grave e iminente risco à saúde da população. 

§ 1 o - Considera-se episódio crítico de poluição do ar a presença de 
altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de 
tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas 
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desfavoráveis à dispersão dos mesmos. 

§ 2° - Ficam estabelecidos os níveis de atenção, alerta e 
emergência, para execução do plano. 

§ 3° - Na definição de qualquer dos níveis enumerados, poderão ser 
consideradas concentrações de dióxido de enxofre, partículas totais 
em suspensão, produto entre partículas totais em suspensão e dióxido 
de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, partículas inaláveis, 
fumaça, dióxido de nitrogênio, bem como a prev1são meteorológica e 
os fatos e fatores intervenientes, previstos e esperados. 

§ 4° - As providências a serem tomadas, a partir da ocorrência dos 
níveis de atenção e de alerta, têm por objetivo evitar que se atinja o 
nível de emergência. 

Art. 70 - Durante a permanência dos níveis acima referidos, as 
fontes de poluição do ar ficarão, na área atingida, sujeitas às 
restrições previamente estabelecidas pelo órgão de controle 
ambiental. 

Art. 71 - Cabe ao Estado a competência para indicar as autoridades 
responsáveis pela declaração dos diversos níveis, devendo as 
declarações efetuarem-se por qualquer dos meios usuais de 
comunicação de massa. 

Capítulo 111 
Da Proteção da Fauna Silvestre 

Art. 72 - Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase de seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedades do Estado, ficando proibidas a 
sua utilização, perseguição, mutilação, destruição, caça predatória ou 
apanha. 

§ 1 o - Será permitida a instalação de criadouros mediante 
autorização do órgão estadual competente. 

§ 2° - Para a instalação e a manutenção de criadouros será 
permitida a apanha de animais silvestres, dentro de controle rigoroso 
e segundo os critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente. 

Art. 73 - O perecimento de animais da fauna silvestre pelo uso direto 
ou indireto de agrotóxicos ou de outra substância química será 
considerado ato degradador da vida silvestre, obrigando-se seu 
responsável a promover todas as medidas necessárias à eliminação 
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dos efeitos nocivos que causou, às suas expensas, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

Art. 7 4 - É proibido o comércio, sob quaisquer formas, de espécimes 
da fauna silvestre e de produtos e objetos oriundos de sua caça, 
perseguição, mutilação, destruição e apanha. 

§ 1° - Excetuam-se os espécimes e produtos provenientes de 
criadouros devidamente legalizados. 

§ 2° - O comércio de animais silvestres e seus produtos só poderá 
ser autorizado mediante rigoroso controle e autorização do órgão 
estadual competente, que poderá cassar a autorização quando não for 
devidamente comprovada a procedência dos animais. 

Art. 75 - Fica instituído o cadastro das pessoas físicas e jurídicas 
que negociem, na forma desta lei, com animais silvestres e seus 
produtos. 

Art. 76 - Poderá ser concedida a cientistas, inclusive estrangeiros, 
pertencentes a instituições científicas oficiais ou oficializados, ou por 
essas indicados, autorização especial para a coleta de material 
zoológico destinado a fins científicos em quaisquer épocas, desde que 
obedecidas as regras da legislação pertinente. 

Art. 77 - A posse de animais da flora silvestre regional ou nacional 
domesticados deve ter sua origem devidamente comprovada, não 
podendo o possuidor ter mais de 2 (dois) exemplares. 

§ 1° - Os possuidores de mais de 2 (dois) exemplares deverão ser 
considerados fiéis depositários do restante, não podendo repô-los 
após sua morte, sendo proibida a comercialização. 

§ 2° - O fiel depositário terá um prazo para o condicionamento da 
situação de cativeiro dos animais sob sua custódia, findo o qual, se 
não forem cumpridas as condições exigidas, os animais serão 
apreendidos. 

§ 3° - Os animais considerados em extinção deverão ser 
apreendidos pela autoridade competente e encaminhados a entidades 
que possam mantê-los adequadamente, visando a sua reintegração 
ao hábitat original. 

§ 4° - Os animais mantidos em cativeiro cuja procedência não puder 
ser comprovada serão apreendidos, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

Capítulo IV 
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Da Proteção da Flora e da Fauna Aquáticas 

Art. 78 - A flora e a fauna aquáticas, para os efeitos desta lei, são 
compostas de vegetais e animais que têm na água o seu normal ou 
mais freqüente meio de vida. sejam eles de ocorrência natural, 
cultivados ou provenientes de criadouro. 

Parágrafo único - Serão tuteladas a flora e a fauna situadas em 
águas públicas. 

Art. 79 - A utilização da fauna e da flora aquáticas pode ser efetuada 
por meio da pesca ou da coleta com fins comerciais, desportivos e 
científicos, desde que respeitando as restrições legais. 

Art. 80 - As atividades de pesca serão objeto de licença ambiental , 
outorgada pelo órgão competente. 

§ 1° - São dispensados de licença os pescadores que pesquem com 
a utilização de linha de mão, vara, caniço e molinete. 

§ 2° - Aos cientistas de instituições que tenham a atribuição de 
coletar material biológico para fins científicos serão concedidas 
licenças especiais. 

Art. 81 - As embarcações motorizadas, assim como as não 
autorizadas que pratiquem a pesca, deverão estar registradas pelo 
órgão estadual competente e sujeitar-se às condições por este 
estabelecidas. 

Art. 82 - Cumpridas as prescrições da lei, fica proibido pescar: 
I - em corpos de água, nos períodos em que ocorrem fenômenos 

migratórios para reprodução e nos períodos da desova, de reprodução 
ou de defeso; 

11 - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com 
tamanhos inferiores aos permitidos; 

111 -quantidades superiores às permitidas; 
IV - mediante a utilização de: 
a) explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam 

efeito semelhante; 
b) substâncias tóxicas; 
c) aparelhos, petrechos, técnicas, processos e métodos não 

permitidos; 
V - em épocas e nos locais interditados pelo órgão ambiental 

competente; 
VI - sem licença do órgão ambiental competente; 
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VIl - pelo sistema de arrasto e de lance nas águas inferiores; 
VIII - com petrechos cujo comprimento ultrapasse 1/3 (um terço) do 

ambiente aquático; 
IX - a jusante e a montante nas proximidades de barragens, 

cachoeiras e escadas de peixe, nas condições e termos das normas 
regulamentares. 

§ 1 o - Ficam excluídos da proibição prevista no inciso VI deste artigo 
os pescadores que utilizem para exercício da pesca linha de mão, 
vara, caniço e molinete. 

§ 2° - São vedados o transporte, a comercialização, o 
beneficiamento e a industrialização de espécimes provenientes da 
pesca proibida. 

Art. 83 - O Poder Executivo fixará, por meio de atos normativos do 
órgão ambiental competente, os períodos de proibição da pesca, os 
aparelhos e implementes de toda natureza, atendendo às 
peculiaridades regionais e para proteção da fauna e da flora 
aquáticas, incluindo a relação das espécies e de seus tamanhos 
mínimos, bem como as demais medidas necessárias ao ordenamento 
pesqueiro. 

Parágrafo único - A pesca pode ser transitória ou permanentemente 
proibida em águas de domínio público ou naquelas de domínio privado 
quando houver relevante interesse ambiental. 

Art. 84 - A fiscalização das atividades pesqueiras abrangerá as fases 
de captura, extração, coleta, transporte, conservação, transformação, 
beneficiamento, industrialização e comercialização das espécies 
animais e vegetais que tenham na água o seu natural ou mais 
freqüente meio de vida. 

Art. 85 - O proprietário ou concessionário de represas ou cursos de 
água, além de outras disposições legais, é obrigado a tomar medidas 
de proteção à fauna. No caso de construções de barragens, tais 
medidas deverão ser adotadas nos períodos de instalação, 
fechamento de comportas ou operação de rotina. 

§ 1 o - Serão determinadas, pelo órgão ambiental competente, 
medidas de proteção à fauna e à flora aquáticas em quaisquer obras 
que importem na alteração do regime dos cursos de água, mesmo 
quando ordenados pelo poder público. 

§ 2° - Nas águas onde houver peixamento ou fechamento de 
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comportas será proibida a pesca, por período a ser determinado 
pelo órgão competente, conforme o regulamento. 

Art. 86 - Atividades de pesca ou coleta de vegetais aquáticos em 
áreas que não sejam de domínio estadual, poderão ser controladas e 
fiscalizadas pelo Estado, mediante convênio específico que preveja os 
recursos técnicos, administrativos, institucionais e financeiros para 
este fim, de acordo com o regulamento. 

Art. 87 - As atividades de controle e fiscalização amb1entais sob a 
responsabilidade do Estado no tocante à proteção da fauna e da flora 
aquáticas, bem como sua exploração racional , se sujeitarão às 
normas fixadas pelas autoridades ambientais estaduais, observadas 
aquelas estabelecidas pela União para as águas sob seu domínio. 

Capítulo V 
Da Proteção aos Recursos Minerais 

Art. 88 - A pesquisa e a exploração de recursos minerais serão 
objeto de licença ambiental, nos termos desta lei, sem prejuízo da 
aplicação da legislação federal pertinente, ficando seu responsável 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a 
solução técnica determinada pelo órgão competente do meio 
ambiente. 

§ 1 o - A pesquisa de recursos minerais, a ser autorizada pelo órgão 
federal competente, dependerá de licença prévia do órgão estadual do 
meio ambiente, que aplicará os critérios previstos no planejamento e 
no zoneamento ambientais, com vistas à prevenção a respeito das 
condições necessárias ao processo de pesquisa e eventual 
exploração minerária. 

§ 2° - O aproveitamento de bens minerais, sob qualquer regime 
jurídico de exploração, ressalvado o disposto no art. 93, dependerá de 
prévio licenciamento do órgão do meio ambiente, devendo ser 
precedido de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório e do 
plano de recuperação da área a ser degradada, nos termos desta lei. 

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior será também aplicado no 
caso de pesquisa de recursos minerais, quando nesta fase houver, 
sob qualquer forma, a exploração desses recursos. 

§ 4° - Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao 
meio ambiente, contrários às prescrições técnicas estabelecidas por 
ocasiões da outorga da respectiva licença ambiental , ou em 
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desacordo com as normas legais ou medidas diretivas de interesse 
ambiental, serão objeto de parecer técnico do órgão ambiental do 
Estado, que o encaminhará, mediante representação, ao órgão federal 
ou municipal competente, para efeitos de suspensão temporária ou 
definitiva das atividades de pesquisa ou lavra, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta lei. 

Art. 89 - A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e 
quaisquer outros corpos de água só poderão ser realizados de acordo 
com a solução técnica aprovada pelo órgão competente do meio 
ambiente. 

Art. 90 - O titular de autorização de pesquisa, de permissão de lavra 
garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento, de manifesto de 
mina ou de qualquer outro título minerário responde pelos danos 
causados ao meio ambiente, sem prejuízo das cominações legais 
pertinentes. 

§ 1° - O órgão competente do meio ambiente exigirá o 
monitoramento das atividades de pesquisa e lavra de recursos 
minerais, sob a responsabilidade dos titulares destas atividades, nos 
termos da programação aprovada, sobre a qual exercerá auditoria 
periódica. 

§ 2° - Na hipótese de serem constatadas irregularidades no 
processo de pesquisa ou exploração minerária, contrariando as 
exigências fixadas para essas atividades pelo órgão do meio 
ambiente, este estabelecerá o prazo e as condições para a correção 
das irregularidades, sem prejuízo da recuperação das áreas 
degradadas e demais cominações legais. 

Art. 91 - A realização de trabalhos de extração de substâncias 
minerais, sem a competente permissão, concessão ou licença, 
sujeitará o responsável à ação penal cabível , sem prejuízo das 
cominações administrativas e da obrigação de recuperar o meio 
ambiente degradado. 

Parágrafo único - O órgão do meio ambiente adotará todas as 
medidas para a comunicação do fato de que trata esse artigo aos 
órgãos federais ou municipais competentes, bem como ao Ministério 
Público para as providências necessárias. 

Art. 92 - A lavra garimpeira, a ser permitida pelo órgão federal 
competente, dependerá de prévio licenciamento ambiental concedido 
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pelo órgão estadual. 

§ 1 o - Os trabalhos de mineração garimpeira serão objeto de 
disciplina específica, que compreenda normas técnicas e 
regulamentares e que objetive a adoção de medidas mit1gadoras ou 
impeditivas dos impactos ambientais deles decorrentes. 

§ 2° - O órgão competente do meio ambiente expedirá o certificado 
de registro para os garimpeiros que exerçam suas atividades no 
Estado e constituirá o cadastro estadual de garimpeiros, para efeito de 
controle e fiscalização dessas atividades. 

Art. 93 - A realização de trabalhos, pesquisa e lavra de recursos 
minerais em espaços territoriais especialmente protegidos dependerá 
do regime jurídico a que estão submetidos, podendo o Estado 
estabelecer normas específicas para permiti-las, tolerá-las ou impedi-
las, conforme o caso, tendo em vista a preservação do equilíbrio 
ecológico pretendido. 

Parágrafo único - Nas unidades de proteção constituídas em terras 
sob domínio do Estado, tendo em vista sua significativa importância 
ecológica, não serão permitidas atividades de pesquisa ou exploração 
minerária, ressalvados os casos de minerais estratégicos, após 
autorização dada pelo Conselho Superior de Proteção Ambiental. 

Capítulo VI 
Dos Assentamentos Industrial e Urbano 

Art. 94 - O Estado, mediante lei , de acordo com seus objetivos de 
desenvolvimento econômico, locacionais, sociais e estratégicos, 
atendendo ao melhor aproveitamento das condições naturais e 
urbanas e de organização especial , regional e local , estabelecerá 
diretrizes às quais sujeitar-se-ão a localização e a integração das 
atividades industriais. 

§ 1° - Os municípios, respeitadas as condições estabelecidas pela lei 
estadual, poderão criar e regulamentar zonas industriais de acordo 
com as diretrizes de desenvolvimento urbano, definidas no respectivo 
plano diretor. 

§ 2° - O Estado, ouvidos os municípios e as comunidades 
envolvidas, definirá padrões de uso e ocupação do solo em áreas nas 
quais será vedada a localização de indústrias, com o fim de preservar 
mananciais de águas superficiais e subterrâneas e de proteger áreas 
de interesse ambiental , por suas características ecológicas, 
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Art. 95 - Os assentamentos urbanos, mediante desmembramento ou 

parcelamento do solo e implantação de empreendimentos de caráter 
social , cumprirão os princípios e normas da Lei Federal no 6.766, de 
1979, observadas ainda as seguintes disposições: 

I - proteger, mediante índices urbanísticos apropriados, as áreas de 
mananciais destinadas ao abastecimento urbano, bem como suas 
áreas de contribuição imediata; 

11 - impedir o lançamento de esgotos urbanos nos cursos de água, 
sem o prévio tratamento adequado que compatibilize seus efluentes 
com a classificação do curso de água receptor; 

111 - prover a deposição final dos detritos sólidos urbanos, industriais, 
domésticos e hospitalares, por meio de métodos apropriados e de 
forma adequada ao não - comprometimento da saúde pública e dos 
mananciais de abastecimento urbano, superficiais ou subterrâneos, 
respeitando a natureza da ocupação e das atividades desenvolvidas 
no local de deposição; 

IV - vedar a urbanização de áreas cujas características geológicas 
desaconselhem a edificação, assim como em áreas com declividade 
igual ou superior a 30% (trinta por cento), em áreas sujeitas a 
inundação, em áreas aterradas com material nocivo à saúde pública, 
em áreas de preservação permanente e em áreas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis. 

§ 1 o - Os assentamentos urbanos serão objeto de prévia licença 
ambiental , expedida anteriormente à licença municipal pertinente. 

§ 2° - Os assentamentos urbanos, mediante o desmembramento, 
parcelamento do solo, ou implantação de empreendimentos de caráter 
social que estiverem em desacordo com as disposições desta lei 
sujeitarão seus empreendedores às sanções administrativas e penais 
cabíveis, além da reparação do dano ambiental que tiverem 
engendrado. 

Título IV 
Das Atividades de Apoio Técnico e Científico 

Capítulo I 
Dos Instrumentos de Apoio 

Art. 96 - O Estado desenvolverá, direta e indiretamente, pesquisas 
científicas e processo tecnológico, destinados a prevenir ou reduzir a 
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degradação ambiental, e incentivará a fabricação de equipamentos 
antipoluentes e outras iniciativas que possam conduzir à 
racionalização do uso dos recursos naturais. 

Parágrafo único - O Estado implantará instrumentos institucionais, 
econômico-financeiros, creditícios, de apoio técnico-científico e 
material , dentre outros, como forma de estímulo a terceiros, pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, sem fins lucrativos, 
tendo em vista as finalidades previstas no "caput" deste artigo. 

Art. 97 - Os órgãos e entidades integrantes das administrações 
direta e indireta do Estado deverão colaborar com o órgão ambiental 
do Estado quando da solicitação de recursos humanos, técnicos, 
materiais e logísticos. 

Art. 98 - O Estado desenvolverá planos e programas de capacitação 
de recursos humanos em diversos níveis, visando a aumentar a 
eficiência e a eficácia das atividades próprias dos órgãos ambientais 
do Estado. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, o Estado de 
Minas Gerais dará ênfase à capacitação, ao aperfeiçoamento e à 
reciclagem de recursos humanos para a atuação nas áreas de 
ecologia e meio ambiente. 

Capítulo 11 
Da Prioridade em Pesquisas 

Art. 99 - Em face do disposto no capítulo anterior, constituem 
prioridades a pesquisa, o desenvolvimento e a disseminação 
sistemática de produtos, processos, modelos, técnicas e sistemas 
ecológicos de interesse nas áreas de: 

I - defesa civil e do consumidor; 
11 - projeto, implantação, transferência, fixação e melhoria de 

assentamentos populacionais de interesse social; 
111 - saneamento básico e domiciliar e de recuperação e saúde, 

especialmente dos estratos sociais carentes; 
IV - cultivo agrícola, especialmente em áreas que drenem em 

direção a corpos de água destinados ao abastecimento de populações 
urbanas; 

V - economia de energia elétrica e de combustíveis em geral; 
VI - monitoramento e controle de poluição; 
VIl - desassoreamento de corpos de água, prevenção e controle de 
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VIII - biotecnologia, tratamento e reciclagem de efluentes e resíduos 

de qualquer natureza; 
IX - manejo de ecossistemas naturais. 

Capítulo 111 
Da Divulgação de Informações 

Art. 1 00 - O órgão ambiental do Estado deverá coletar, processar, 
analisar e, obrigatoriamente, divulgar dados e informações referentes 
ao meio ambiente. 

§ 1 o - O sigilo industrial , quando invocado, deverá ser 
adequadamente comprovado por quem o suscitar. 

§ 2° - Na comunicação de fato potencialmente danoso, o órgão 
ambiental do Estado transmitirá imediatamente informação ao público, 
responsabil izando-se obrigatoriamente o agente público pela omissão, 
pelo retardamento, pela falsidade e pela imprecisão no cumprimento 
deste dever. 

Art. 1 O 1 - Os órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, 
bem como as pessoas físicas e jurídicas ficam obrigados a remeter 
sistematicamente ao órgão ambiental do Estado, nos termos em que 
forem solicitados, os dados e as informações necessárias às ações de 
vigilância ambiental. 

§ 1 o - É a todos assegurada, independentemente de pagamento de 
taxas, a obtenção de informações existentes no órgão ambiental do 
Estado, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de 
interesses pessoal e coletivo. 

§ 2° - Independentemente de solicitação, todo e qualquer fato 
relevante do ponto de vista ecológico e ambiental deve ser 
necessariamente comunicado ao órgão ambiental do Estado. 

Título V 
Sistema Estadual de Proteção Ambiental 

Capítulo I 
Do Sistema de Proteção Ambiental 

Art . 1 02 - O Sistema Estadual de Proteção Ambiental , que tem como 
atribuições a elaboração, a implementação, a execução e o controle 
da política ambiental do Estado, será constituído por órgãos ou 
entidades integrantes das administrações direta e indireta, por 
fundações instituídas pelo poder público cujas atividades estejam 
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associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de 
disciplinamento do uso de recursos ambientais e por entidades 
responsáveis pela execução de programas, projetos, controle e 
fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental. 

Capítulo 11 
Do Conselho Superior 

Art. 103 - Caberá ao Governo do Estado criar, num prazo de 90 
(noventa) dias, o Conselho Superior de Proteção Ambiental do 
Estado, órgão recursal , deliberativo e de formulação de política 
estadual e de diretrizes governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais. 

Art. 1 04 - O Conselho Superior de Proteção Ambiental será 
vinculado à Casa Civil do Governo do Estado e sua composição, 
organização, competência e funcionamento serão estabelecidos em 
regulamento do Poder Executivo, obedecidos os critérios mínimos 
determinados por esta lei. 

Parágrafo único - São membros do Conselho Superior de Proteção 
Ambiental : 

1 - indicados pelo Governador do Estado: 
a) o Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Estado; 
b) o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; 
c) o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; 
d) o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
e) o Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
f) o Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 

Energéticos; 
g) o Secretário de Estado da Saúde; 
11 - Indicados por suas respectivas entidades: 
a) 1 (um) representante da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência - SBPC - seção Minas Gerais; 
b) 2 (dois) representantes das entidades ambientalistas não 

governamentais, constituídas há mais de 1 (um) ano; 
c) 1 (um) representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM -; 
d) 1 (um) representante dos docentes da Universidade Federal de 

Minas Gerais; 
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e) 1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil do 

Estado; 
f) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
g) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção 

Minas Gerais; 
h) 1 (um) representante do Conselho Regional de Química; 
i) 1 (um) representante do Conselho Regional de Biologia; 
j) 1 (um) representante do Conselho Regional de Farmácia; 
k) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia; 
I) 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina; 
m) 1 (um) representante da Federação das Associações dos 

Municípios do Estado; 
n) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais- FIEMG -; 
o) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; 
Art. 105 - lncluir-se-ão entre as competências do Conselho Superior 

de Proteção Ambiental: 
I - aprovar a política ambiental do Estado e acompanhar sua 

execução, promovendo sua reorientação quando entender necessária; 
11 - definir áreas prioritárias de ação governamental relativas ao meio 

ambiente, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental 
e do equilíbrio ecológico no Estado; 

111 - opinar sobre o plano plurianual e as demais leis orçamentárias 
destinadas à proteção ambiental, indicando as modificações 
necessárias à consecução da política formulada; 

IV - definir a ocupação e o uso dos espaços territoriais de acordo 
com suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais; 

V - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, 
sobre multas e outras penalidades impostas pelos órgãos ambientais 
do Estado. 

Parágrafo único - As decisões do Conselho Superior de Proteção 
Ambiental do Estado serão tomadas mediante voto aberto e declarado 
em sessão pública. 

Título VI 
Das Infrações, Penalidades e do Procedimento Administrativo 
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Capítulo I 

Das Infrações e Penalidades 
Art. 1 06 - Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão 

voluntária ou involuntária que importem em inobservância dos 
preceitos desta lei e de seu regulamento, de decretos e de normas 
técnicas e outras que se destinem à promoção, à proteção e à 
recuperação da qualidade ambiental. 

Art. 107 - A autoridade ambiental que tiver Ciência ou notícia de 
ocorrência de infração ambiental é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob 
pena de tornar-se co-responsável. 

Art. 108 - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as 
infrações a este código serão punidas, isolada e cumulativamente, 
com as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11- multa; 
111 -apreensão de produto; 
IV - suspensão de venda ou fabricação de produto; 
V - embargo ou demolição de obra; 
VI - interdição, parcial ou total, temporária ou definitiva, de 

estabelecimento ou de atividade; 
VIl - cassação do alvará de licenciamento de estabelecimento ou 

atividade; 
VIII - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 

pelo Governo do Estado; 
IX - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento 

em estabelecimentos oficiais de crédito do Estado. 
Art. 109 - A penalidade de advertência será aplicada quando se 

tratar de primeira infração de natureza leve, devendo nessa 
oportunidade, quando for o caso, fixar-se prazo para que sejam 
sanadas as irregularidades apontadas, sob pena de punição mais 
grave. 

Parágrafo único - Quando se tratar de infração de natureza leve, 
consideradas as circunstâncias atenuantes do caso, poderá, a critério 
da autoridade competente, ser novamente aplicada a penalidade de 
advertência, mesmo que outras já tenham sido impostas ao infrator. 

Art. 11 O - O infrator, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
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privado, é responsável , independentemente da culpa, pelo dano 
que causar ou puder causar ao meio ambiente e a terceiros afetados 
por sua atividade. 

§ 1 o - Considera-se infrator, nos termos do "caput" deste artigo, o 
cartório que proceder à lavratura de qualquer escritura ou promover 
registro de imóvel de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado que 
integrem unidades de proteção ambiental ou zonas de proteção 
ambiental. 

§ 2° - Considera-se causa a ação ou a omissão sem as quais a 
infração não teria ocorrido. 

§ 3° - O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa de 
forma direta ou indireta e a quem para ele concorreu. 

§ 4° - Exclui-se da imputação da infração a causa decorrente de 
força maior ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias 
imprevisíveis que causar, efetiva ou potencialmente, dano ao meio 
ambiente ou a terceiros. 

Art. 111 - As pessoas físicas ou jurídicas que operem atividade 
considerada, pelo órgão ambiental do Estado, de alta periculosidade 
para o meio ambiente serão obrigadas a efetuar o seguro compatível 
com o risco efetivo ou potencial. 

Art. 112 -As infrações classificam-se em: 
I - leves: as eventuais e que não venham a causar risco ou dano à 

saúde, à biota e aos materiais, nem provoquem alterações sensíveis 
ao meio ambiente; 

11 - graves: as que venham a prejudicar a saúde, a segurança ou o 
bem-estar ou causar dano à biota ou a outros recursos do meio 
ambiente; 

111 - gravíssimas: as que venham causar perigo iminente à saúde ou 
danos irreparáveis ou de difícil reparação ao meio ambiente. 

Art. 113 - A pena de multa consiste no pagamento do valor 
correspondente: 

I - nas infrações leves, de 50 (cinqüenta) a 250 (duzentos e 
cinqüenta) UPFMGs fiscais; 

11 - nas infrações graves, de 251 (duzentos e cinqüenta e um) a 500 
(quinhentos) UPFMGs fiscais; 

111 - nas infrações gravíssimas, de 501 (quinhentos e um) a 5.000 
(cinco mil) UPFMGs fiscais. 
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§ 1 o - Atendido o disposto neste artigo, na fixação do valor da 

multa, a autoridade levará em conta a capacidade econômica do 
infrator. 

§ 2° - Os limites das multas estabelecidas neste artigo serão 
expressos por qualquer outro índice que venha a substituir a Unidade 
de Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais- UPFMG -. 

Art. 114 - Será aplicada a penalidade de multa após a constatação 
de irregularidade ou, se for o caso, quando não tenha sido sanada a 
irregularidade após o decurso do prazo concedido para sua correção. 

Art. 115 - A multa poderá ser reduzida em até 50% (cinqüenta por 
cento) do seu valor se o infrator se comprometer, mediante termo de 
compromisso, a tomar as medidas efetivas necessárias para evitar a 
continuidade dos fatos que lhe deram origem, cassando-se a redução, 
com o conseqüente pagamento integral da mesma, se essas medidas 
ou seu cronograma não forem cumpridos. 

Art. 116 - Para a imposição de penas e de graduação de pena de 
multa, a autoridade ambiental observará: 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
11 - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para 

a saúde ambiental e o meio ambiente; 
111 -os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. 
Art. 117 - São circunstâncias atenuantes: 
I - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator; 
11 - espontânea e imediata reparação do dano, ou limitação 

significativa da degradação ambiental causada; 
111 - comunicação prévia pelo infrator de perigo iminente de 

degradação ambiental às autoridades competentes; 
IV - colaboração significativa com os agentes encarregados da 

vigilância e do controle ambientais; 
V - ser infrator primário. 
Art. 118 - São circunstâncias agravantes: 
I - ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma 

continuada; 
11 - ter o agente cometido a infração para obter vantagem, pecuniária 

ou não, para si ou para outrem; 
111 -o infrator induzir outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências gravosas à saúde pública ou ao 
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meio ambiente; 

V- se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública ou ao meio 
ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada 
para evitá-lo; 

VI - se o infrator não providenciar de forma espontânea, imediata e 
eficaz, a reparação do dano ambiental causado; 

VIl -ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia; 
VIII- a infração atingir áreas sob proteção legal; 
IX - o emprego de métodos cruéis no abate ou na captura de 

animais. 
Parágrafo único - A desativação de estação de tratamento, 

intencional e sem justa causa, permite a caracterização da infração 
como gravíssima e torna o infrator passível de enquadramento na 
penalidade máxima. 

Art. 119 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e 
agravantes, a pena será aplicada em consideração à circunstância 
preponderante, entendendo-se como tal aquela que caracterize o 
conteúdo da vontade do autor ou as conseqüências da conduta 
assumida. 

Art. 120 - Caracteriza-se a reincidência específica quando o agente 
comete nova infração do mesmo tipo, e a reincidência genérica, 
quando o agente comete 2 (duas) ou mais infrações de natureza 
diversa. 

Parágrafo único - A primeira irregularidade, desde que corrigida no 
prazo fixado, não constituirá elemento para configurar reincidência. 

Art. 121 - No caso de infração continuada, caracterizada pela 
repetição ininterrupta da ação ou da omissão inicialmente punida, a 
penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente, nos mesmos 
limites e valores estabelecidos no art. 113 desta lei , até cessar a 
infração. 

§ 1° - Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o fato, por 
escrito, à autoridade competente, e, uma vez constatada sua 
veracidade, retroagirá o termo final do curso diário da multa à data da 
comunicação feita. 

§ 2° - No caso de aplicação de multa diária, poderá, a critério do 
órgão ambiental do Estado, ser concedido novo prazo para correção 
das irregularidades apontadas, desde que requerido 
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de prazos, se concedido novo prazo, a incidência da multa. 
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Art. 122 - Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, 
ainda, para o infrator, obrigação a cumprir, o servidor autuante fixará 
pena de multa diária pelo seu descumprimento, nos mesmos limites e 
valores estabelecidos no art. 113 desta lei. 

Parágrafo único - A penalidade a que se refere o "caput" deste artigo 
será devida até o exato cumprimento da obrigação subsistente, sem 
prejuízo da aplicação de penalidade mais grave. 

Art. 123 - A penalidade de interdição parcial ou total, temporária ou 
definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública 
ou a critério da autoridade competente, quer a partir da segunda 
reincidência , quer nos casos de persistir a infração continuada, após o 
decurso de qualquer dos períodos de multa diária imposta. 

Parágrafo único - A impos1ção de penalidade de interdição, se 
definitiva, acarreta a cassação de licença de operação e, se 
temporária , suspensão pelo período que durar a interdição. 

Art. 124 - A penalidade de embargo e demolição será imposta no 
caso de obras e construções realizadas sem as necessárias licenças 
ou em desacordo com a licença concedida, quando sua permanência 
ou manutenção contrariar as disposições desta lei, de seu 
regulamento e das normas dela decorrentes. 

Art. 125 - No caso de resistência, a execução das penalidades 
previstas nos incisos VI e VIl do art. 108 desta lei será efetuada com 
requisição de força policial , ficando a fonte poluidora sob custódia 
policial até sua liberação pelo órgão ambiental do Estado. 

Art. 126 - O infrator será o único responsável pelas conseqüências 
da aplicação das penalidades referidas no artigo anterior, não 
cabendo ao poder público nenhum pagamento ou indenização. 

Parágrafo único - Todos os custos e despesas decorrentes da 
apl icação dessas penalidades correrão por conta do infrator. 

Capítulo 11 
Do Procedimento Administrativo 

Art. 127 - As infrações da legislação ambiental serão apuradas em 
processo administrativo próprio, iniciando com a lavratura do auto de 
infração, observados o rito e os prazos estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo único - As eventuais falhas ou omissões não constituirão 
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motivo de nulidade, cabendo à autoridade administrativa mandar 
supri-las. 

Art. 128 - Antes da lavratura do auto de infração, poderá o infrator 
ser intimado para prestar informações ou esclarecimentos à 
autoridade pública. 

Art. 129 - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental 
que a houver constatado, em 3 (três) vias, destinando-se a primeira 
via ao infrator, e as demais à formação do processo administrativo, 
devendo o instrumento conter: 

I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais 
elementos necessários à sua qualificação e à sua identificação; 

li -local, data e hora da constatação da infração; 
111 - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido; 
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito 

legal que autoriza a sua imposição; 
V - prazo para correção da irregularidade constatada; 
VI - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo 

administrativo; 
VIl -assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas 

testemunhas e do autuante; 
VIII - prazo para o recolhimento da multa, com redução de 20% 

(vinte por cento), caso o infrator abdique do direito de defesa; 
IX - prazo para interposição de recurso , com expressa referência à 

necessidade de recolhimento da multa imposta, para conhecimento do 
infrator. 

Art. 130 - As omissões ou incorreções na lavratura do auto de 
infração não acarretarão sua nulidade quando do processo constarem 
os elementos necessários à determinação da infração e do infrator. 

Art. 131 - O infrator será notificado para ciência da infração: 
I -pessoalmente; 
li - por correio ou via postal; 
111 -por edital , se estiver em lugar incerto ou não sabido. 
§ 1 o - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar 

c1encia , o agente da autoridade pública fará registrar essa 
circunstância e encaminhará o auto de infração por via postal 
registrada, com aviso de recebimento. 
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§ 2° - O edital referido no inciso 111 deste artigo será publicado 

somente 1 (uma) vez, na Imprensa Oficial, considerando-se efetivada 
a notificação 5 (cinco) dias após a publicação. 

Art. 132 - No caso de imposição da penalidade de multa, se o 
infrator abdicar do direito de defesa, poderá recolhê-la com redução 
de 20% (vinte por cento) , no prazo de 1 O (dez) dias contados da 
ciência do auto de infração. 

Art. 133 - O infrator poderá oferecer defesa de auto de infração no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da infração. 

§ 1 o - Antes do julgamento da defesa a que se refere este artigo, 
deverá a autoridade julgadora ouvir o servidor autuante, que terá o 
prazo de 1 O (dez) dias para se pronunciar a respeito. 

§ 2° - Apresentada ou não a defesa, o auto de infração será julgado 
pelo dirigente do órgão ambiental do Estado. 

Art. 134 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer ao 
Conselho Superior de Proteção Ambiental dentro de 15 (quinze) dias. 

Art. 135 - Os recursos interpostos das decisões não definitivas não 
impedirão a imediata exigibilidade do cumpnmento da obrigação 
subsistente nos termos do art. 114 desta lei. 

Art. 136 - Não serão conhecidos os recursos que não estiverem 
acompanhados de cópia autenticada da guia de recolhimento da 
multa. 

Parágrafo único - No caso de aplicação de multa diária, o 
recolhimento a que se refere este artigo deverá ser efetuado pela 
importância pecuniária correspondente ao número de dias do período 
compreendido entre a data do auto da infração e a da interposição do 
recurso. 

Art. 137 - As restituições de multas resultantes da aplicação da 
presente lei serão efetuadas, sempre, pelo valor recolhido, com a 
dev1da atualização monetária. 

Parágrafo único - As restituições mencionadas neste artigo deverão 
ser requeridas ao órgão estadual de controle ambiental através de 
petição que deverá ser instruída com: 

I - nome do autuado e seu endereço; 
11 - número do processo administrativo a que se refere a restituição 

pleiteada; 
111 - cópia da guia de recolhimento; 
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IV - comprovante do acolhimento do recurso apresentado. 
Art. 138 - Caberá pedido de reconsideração do não-acolhimento da 

comunicação prevista no § 2° do art. 131 , desde que formulado dentro 
de 1 O (dez) dias contados da ciência da decisão do órgão ambiental 
competente, comprovada, de maneira inequívoca, a cessação da 
irregularidade. 

Art. 139 - Os servidores ficam responsáveis pelas declaraçõe que 
fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta 
grave , em caso de falsidade ou omissão dolosa. 

Art. 140 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os 
prazos para recurso, sem apresentação de defesa, ou apreciado o 
recurso, a autoridade ambiental proferirá a decisão final , dando o 
processo por encerrado, notificando o infrator. 

Art. 141 - Quando aplicada a pena de multa diária, esgotado o 
recurso administrativo, o infrator será notificado para efetuar o 
pagamento do valor ainda devido, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data do recebimento da notificação, recolhendo o 
respectivo valor à conta do Fundo Único do Meio Ambiente do Estado. 

§ 1 o - A notificação para pagamento da multa será feita mediante 
registro postal ou por meio de edital publicado na Imprensa Oficial , se 
não localizado o infrator. 

§ 2° - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste 
artigo implicará sua inscrição para cobrança judicial, na forma da 
legislação pertinente. 

Art. 142 - As infrações das disposições legais e regulamentares de 
ordem ambiental prescrevem em 20(vinte) anos. 

§ 1 o - A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da 
autoridade competente que objetive a sua apuração e conseqüente 
imposição de pena. 

§ 2° - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo 
administrativo pendente de decisão. 

Art. 143 - No caso de aplicação das penalidades de apreensão e de 
suspensão de venda do produto, do auto de infração deverá constar, 
ainda, a natureza, a quantidade, o nome ou a marca, a procedência, o 
local onde o produto ficará depositado e o seu fiel depositário. 

Título VIl 
Disposições Complementares e Finais 
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Art. 144 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
prorrogando-se esses prazos, automaticamente, para o primeiro dia 
útil, se recaírem em dia sem expediente nos órgãos do serviço público 
estadual. 

Art. 145 - Os agentes públicos a serviço da vigilância ambiental são 
competentes para: 

I -colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; 
11 - proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como apurar 

irregularidades e infrações; 
111 - verificar a observância das normas e padrões ambientais 

vigentes; 
IV - lavrar autos de infração e aplicar as penalidades cabíveis ; 
V - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da 

vigilância ambiental no Estado; 
VI - intimar por escrito as pessoas ou entidades poluidoras, ou 

potencialmente poluidoras, a prestarem informações ou 
esclarecimentos em local e data previamente fixados. 

§ 1 o - No exercício da ação fiscalizadora, os agentes terão livre 
acesso a todas as edificações ou locais sujeitos ao regime desta lei , 
não se podendo negar a eles informações, vistas a projetos, 
instalações, dependências ou produtos sob inspeção. 

§ 2° - Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, os agentes 
solicitarão a intervenção policial para a execução da medida 
ordenada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

Art. 146 - Os agentes públicos a serviço do órgão ambiental do 
Estado deverão ter qualificação específica, exigindo-se, para sua 
admissão, aprovação em concurso público de provas e títulos. 

Art. 147 - Os servidores do órgão de fiscalização ambiental e dos 
laboratórios de controle que sejam sócios, acionistas majoritários, 
empregados a qualquer título ou interessados, de qualquer forma, em 
empresas sujeitas ao regime desta lei , não poderão atuar, nem 
manifestar-se, nos processos em que essas estejam envolvidas, sob 
pena de punição por falta grave e sem prejuízo das sanções penais e 
civis a que estiverem sujeitos. 

Art. 148 - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas 
de emergência a fim de enfrentar episódios críticos de poluição 
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ambiental, em caso de grave e iminente risco para a vida humana e 
para bens materiais de alta relevância econômica, bem como nas 
hipóteses de calamidade pública ou de degradação do meio ambiente. 

Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência de 
que trata este artigo, poderão, durante o período crítico, ser reduzidas 
ou impedidas as atividades nas áreas atingidas. 

Art. 149 - A Procuradoria-Geral do Estado manterá Subprocuradoria 
especializada em tutela ambiental , defesa de interesses difusos e dos 
patrimônios histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, 
como forma de apoio técnico-jurídico à implementação dos objetivos 
desta lei e das demais normas ambientais vigentes. 

Art. 150 - O Estado poderá, através de Secretaria de Estado 
responsável pela gestão ambiental e controle de poluição, conceder 
ou repassar auxílio financeiro a instituições públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, para a execução de serviços de relevante interesse 
ambiental. 

Art. 151 - O Governo do Estado promoverá a criação de linhas 
especiais de crédito no seu sistema financeiro, para financiar o 
desenvolvimento da pesquisa, a execução de obras, a aquisição e a 
instalação de equipamentos que concorram para o controle da 
degradação ambiental ou a melhoria da qualidade do meio ambiente. 

Parágrafo único - Somente poderão ser concedidos financiamentos 
com recursos oriundos do Tesouro do Estado, sob forma de fundos 
especiais ou de capital , ou de qualquer outra forma, com taxas e 
condições favorecidas pelas instituições financeiras sob o controle 
acionário do Governo do Estado, às empresas que apresentarem as 
licenças a que se refere esta lei , emitidas pelo órgão de controle 
ambiental. 

Art. 152 - As atividades industriais, comerciais e de prestação de 
serviços deverão ser dotadas de meios e sistemas de segurança 
contra acidentes que possam pôr em risco a saúde pública ou o meio 
ambiente. 

Parágrafo único - Os serviços de segurança e prevenção de 
acidentes danosos à saúde pública e ao meio ambiente serão 
desenvolvidos pelas próprias empresas e supervisionados pelo órgão 
ambiental do Estado. 

Art. 153 - As rodovias estaduais serão, obrigatoriamente, 
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arborizadas com espec1es típicas regionais , em suas faixas de 
domínio, cabendo a execução deste dispositivo à secretaria 
competente. 

Art. 154 - O poder público estadual promoverá, a cada 05 (cinco) 
anos, o inventário e zoneamento florestal do Estado, divulgando 
anualmente o censo referente ao consumo e à produção de matéria-
prima florestal. 

Art. 155 - Fica instituída no Estado a Semana da Árvore, a ser 
comemorada entre os dias 24 a 30 de setembro. 

Parágrafo único - Para a Semana da Árvore serão programadas 
reuniões, conferências e palestras nas escolas e estabelecimentos 
públicos ou subvencionados, bem como solenidades e festividades 
com o objetivo de caracterizar floresta como recurso natural, de 
elevado valor social e econômico, que deve ser protegido e utilizado 
de forma racional. 

Art. 156 - Nos mapas e cartas oficiais do Estado, serão, 
obrigatoriamente, assinalados os parques, as reservas indígenas e as 
florestas públicas. 

Art. 157 - A regulamentação do plano de manejo sustentado de que 
trata esta lei será estabelecida pelo Poder Executivo, num prazo de 90 
(noventa) dias a contar da publicação desta lei . 

Art. 158 - Fica proibido o estabelecimento de usinas hidroelétricas 
cuja bacia de acumulação atinja áreas com cobertura florestal superior 
a 1 O%( dez por cento) do total. 

Art. 159 - Na liberação do financiamento do banco ofic1al estadual 
destinado a investimento ou custeio agrícola, parte dos recursos será 
obrigatoriamente direcionada para implantação do Programa de 
Conservação dos Solos, contemplando o reflorestamento até atingir o 
mínimo de 20% (vinte por cento) do imóvel, segundo a aptidão do 
solo. 

Art. 160 - Os casos omitidos nesta lei serão decididos pelo Conselho 
Superior de Proteção Ambiental. 

Art. 161 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 162 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Marília Campos 
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Justificação: Estruturado a partir da experiência de organizações 

que se dedicam ao meio ambiente e aproveitando o acervo de 
informações da legislação federal e de outros Estados, além de 
projetos de lei já apresentados na nossa Assembléia Legislativa, 
inclusive estudos e documentos sobre o assunto, o código sugere 
uma política de proteção ambiental. Mais que princípios e normas, 
visa à formação de uma consciência ecológica, estabelecendo 
procedimentos de prevenção, controle e atenuação das agressões à 
natureza. O código fixa instrumentos institucionais, econômico-
financeiros, creditícios e de apoio técnico-científico, capazes de 
permitir ao Estado o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, 
estimulando terceiros a participar, sem fins lucrativos, de iniciativas 
voltadas para a prevenção e redução da degradação ambiental. Cria o 
sistema estadual de proteção ambiental, definindo órgãos e 
competências. Oferece, ainda, um conjunto de medidas 
administrativas, de acompanhamento e controle de objetivos, 
atividades, ações e procedimentos indicados. 

A aprovação do Código Estadual do Meio Ambiente, como se 
propõe, corresponde à opção por leis modernas e atualizadas no 
campo do magno problema, compatibilizando, segundo declara o art. 
1°, desenvolvimento socioeconômico com proteção ao meio ambiente 
e equilíbrio ecológico para a melhoria da qualidade de vida. Ou ainda, 
citando um dos princípios da chamada Carta da Terra, divulgada 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente no 
Rio de Janeiro, em junho de 1992:" Os seres humanos estão no 
centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm 
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza". 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 170/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1 .860/93) 

Dispõe sobre o fornecimento dos serviços de energia elétrica a 
unidades residenciais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O serviço público de energia elétrica domiciliar, no âmbito 

do Estado de Minas Gerais será fornecido obrigatoriamente a toda 
unidade residencial , observada a capacidade da rede. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos domicílios 
edificados irregularmente, sob qualquer forma ou denominação. 

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 fevereiro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: Todos sabem que a energia elétrica é um serviço 

público essencial. Em seminário promovido e realizado nesta Casa o 
professor Paulo Neves de Carvalho afirmou categoncamente a 
necessidade de se modificarem os tradicionais conceitos de serviços 
públicos essenciais. Lembrava o mestre, então, o caso da energia 
elétrica residencial, que não se incluiria no rol dos serviços essenciais 
até meados do século e hoje, quando já preparamos a recepção do 
novo milênio, é peça indissociável do cenário domiciliar. 

O serviço de energia elétrica é essencial até por força da lei, que 
assim o dispõe (Lei Federal n° 7.783), porque é absolutamente 
fundamental à vida humana. 

Nesse ponto, aliás, é muito válido que reproduzamos a sábia lição 
do Desembargador gaúcho Manoel Celeste dos Santos, proferida no 
julgamento da Ap. no 585033368, em que recorda ser a energia 
elétrica domiciliar "um serviço que é público e que reflete todo um 
estágio de civilização e qualidade de vida". 

Em igual sentido têm se posicionado os mais ilustres magistrados, 
bem como os tratadistas mais modernos, já sentindo o momento de se 
refletir no direito positivo as novas exigências impostas aos serviços 
públicos, quais sejam aquelas inerentes a sua adequação aos 
imperativos básicos e razoavelmente exigíveis na sociedade em que 
vivemos. 

Walter Tavares, em seus inúmeros trabalhos, nos quais envida 
esforços na edificação e consolidação do direito da eletricidade, 
mostra-nos, mormente em suas obras mais recentes, a importância da 
energia elétrica no mundo atual , assim como a necessidade de 
normatização das relações oriundas de seu uso. 

Quando apresentamos projeto de lei objetivando garantir a 
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prestação do serviço público de energia elétrica a toda residência , 
estamos, em última análise, buscando resguardar ao cidadão, 
especialmente aquele mais desprovido de recursos, o mínimo para 
sua sobrevivência. Acreditamos que todo domicílio deve receber 
energia elétrica, até porque os argumentos contrários a tal intenção 
não se escoram em pilares científicos, mas tão-somente caracterizam 
o sistema social em que vivemos, fundado na injustiça, na 
desigualdade e na exploração. 

Reivindicando a aprovação da proposição em tela intentamos 
apenas adequar o ordenamento estadual ao princípio constitucional 
basilar, que é o da igualdade. 

Não há como se conceber igualdade de oportunidades quando são 
negados ao cidadão os serviços públicos mais elementares e 
essenciais a sua sobrevivência. Não há como se pretender qualquer 
desenvolvimento social deixando ao largo a eficiente e universal 
prestação do serviço de energia elétrica a toda moradia. 

Finalizando, recordamos que o projeto de lei aqui justificado é fruto 
de inúmeras reivindicações oriundas dos movimentos populares e 
sociais, os quais constatam, cada vez mais, o desprezo com que as 
grandes concessionárias de energia elétrica tratam as regiões pobres, 
reproduzindo, na distribuição de energia elétrica, a sociedade 
desumana que até hoje construímos no País. 

Trata-se, assim, de projeto de lei marcado por relevante importância 
social, motivo pelo qual contamos com o apoio dos nobres pares para 
sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 171 /2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.297/2000) 

Dispõe sobre a implantação e os valores do piso salarial de que trata 
o art. 7°, V, da Constituição da República. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O piso salarial das categorias profissionais dos 

trabalhadores no Estado de Minas Gerais, excetuados os servidores 
públicos estaduais e municipais, regula-se pelo disposto nesta lei. 
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Parágrafo único - Aplica-se o disposto nesta lei à remuneração 

dos trabalhadores no Estado de Minas Gerais, assim considerados 
todos aqueles que prestam de serviços de natureza não eventual e 
que tenham como tomadores de serviço: 

I - pessoas físicas; 
11 - pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas no Estado de 

Minas Gerais ou que nele tenham filial , sucursal ou escritório de 
representação; 

111 - empresas públicas e sociedades de economia mista federais , 
estaduais e municipais, estabelecidas no Estado de Minas Gerais ou 
que nele tenham unidade de atuação ou filial. 

Art. 2° - Ficam definidos, para as categorias profissionais 
relacionadas neste artigo, para jornada de trabalho de quarenta e 
quatro horas semanais, os seguintes pisos salariais: 

I - R$220,00 (duzentos e vinte reais) , para as seguintes categorias: 
a) auxiliar de serviços gerais, carregador, auxiliar de limpeza, 

faxineiro , mensageiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, 
costureiro e outras categorias do setor industnal que não exijam nível 
de escolaridade superior ao de 1 o grau completo; 

b) servente de pedreiro, vigia de obras e outras categorias na 
indústria da construção civil , excetuadas as previstas na al ínea "b" do 
inciso 11 ; 

c) borracheiro, ascensorista, embalador, copeiro, garçom, 
manobrista, lavador de autos, motoqueiro, trocador, atendente em 
consultórios e escritórios e outras categorias do setor de comércio e 
serviços que não exijam nível de escolaridade superior ao de 1 o grau 
completo. 

11 - R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais), para as seguintes 
categorias: 

a) arquivista, copista, caixa, auxiliar de contabilidade , marceneiro, 
motorista, escriturário, estoquista, kardexista, faturista , vendedor, 
recepcionista, eletricista, soldador, encanador e outras categorias dos 
setores industrial e de serviços em que se exija escolaridade de 2° 
grau, completo ou incompleto; 

b) carpinteiro, armador, pedreiro, serralheiro e outras categorias da 
indústria da construção civil em que se exija escolaridade de 2° grau, 
completo ou incompleto; 
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111 - R$500,00 (quinhentos reais), para as seguintes categorias de 
mestre-de-obras, arquivista técnico, cortador, promotor de vendas, 
secretária, impressor de "off-set", topógrafo e outras categorias 
profissionais que exijam conhecimento técnico especializado em nível 
de 2° grau; 

IV - R$600,00 (seiscentos reais) para as demais categorias 
profissionais que exijam escolaridade de nível superior e que não 
tenham piso salarial fixado em lei federal. 

§ 1 o - Aplica-se o disposto no inciso li para as categorias de 
telefonista e digitador, para a jornada de trabalho de seis horas diárias 
e para a categoria profissional de carteiro. 

§ 2° - A redução da jornada de trabalho, por lei, o acordo coletivo de 
trabalho ou a decisão judicial transitada em julgado implicam a 
redução proporcional dos valores de piso salarial definidos neste 
artigo. 

Art. 3° - A categoria profissional de carteiro tem como piso salarial , 
admissional, R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) , elevando-se, 
após o período de experiência, para R$400,00 (quatrocentos reais), 
para jornada semanal de quarenta e quatro horas. 

Art. 4 o - O piso salarial para a categoria de empregados domésticos 
é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) , independentemente da 
jornada de trabalho. 

Parágrafo único - Consideram-se incluídos na categoria de que trata 
este artigo caseiros, vigias, motoristas e demais prestadores de 
serviços em residências familiares, em atividades sem fins lucrativos. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O art. JO, V, da Constituição Federal , prevê a 

possibilidade de fixação de pisos salariais proporcionais à extensão e 
à complexidade da jornada de trabalho. Tendo em vista o disposto 
nesse artigo e obedecendo ao que diz o parágrafo único do art. 22 da 
Lei Maior, a União, por meio da Lei Complementar no 1 03, de 
14/7/2000, autorizou os Estados a legislar sobre a matéria. 

A iniciativa no processo legislativo segue os preceitos do art. 66 da 
Carta mineira. Neste ponto, deixamos de acompanhar o que preceitua 



o art. 1 o da Lei Complementar n° 103/2000, por entendermos que 
norma federal não tem a devida competência para alterar o disposto 
na Constituição Estadual acerca da iniciativa para a proposição de 
leis. 

A fixação de níveis de renda compatíveis com o atendimento das 
necessidades mínimas de sobrevivência de grande parte da 
população é um dever social que não pode ser abandonado por 
nenhum dos setores do Estado. Assim, a matéria que ora 
apresentamos reveste-se de relevante cunho social e deve ser 
atentamente examinada nesta Casa Legislativa. Contamos, portanto, 
com o apoio dos ilustres Deputados 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 172/2003 
Institui o Programa Primeiro Emprego - PPE - e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - 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 e das micro, 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 de renda. 

§ 1° - Estarão habilitados aos benefícios desta lei , os jovens com 
idade compreendida entre 16 e 24 anos, 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 o, 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; 
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b) portadores de altas habilidades; 
c) que estejam cumprindo medidas de proteção ou medidas 

socioeducativas ou, ainda, que estejam vinculados a programas 
requisitados, coordenados ou supervisionados pelos Conselhos 
Tutelares, nos termos da Lei n° 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 artigo 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, os 
encargos sociais, inclusive. 

Art. 2° - O Programa Primeiro Emprego - PPE -, ora instituído, será 
coordenado e supervisionado pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social e Esportes, e contará com a supervisão do 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no 
Estado de Minas Gerais, ao qual caberá fixar, a cada ano, as 
diretrizes e metas, acompanhar 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 da sociedade civil, na forma de regulamento. 

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 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 das Unidades do SINE, nos últimos 6 
(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 
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rigorosamente a ordem cronológica de inscrição, respeitadas as 
prioridades para preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à empresa 
participante do 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 traba lho ou decisão normativa, o valor repassado à 
empresa será equivalente a um salário mínimo por jovem contratado. 

§ 2° - As empresas habilitadas poderão contratar, nos termos desta 
lei , até 20% (vinte por cento) de sua força de trabalho, sendo que as 
que contarem com até quatro empregados poderão 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 o grau . 

§ 4° - Será assegurada ao jovem a proteção da legislação trabalhista 
e das convenções ou acordos coletivos de trabalho ou 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 O% (dez por cento) dos novos postos de trabalho, 
decorrentes desta lei. 

Art. 6° - Poderão habilitar-se a participar do PPE, mediante a 
assinatura de Termo de Adesão com o Estado, as cooperativas de 
trabalho, as micro, pequenas e médias empresas, bem como os 
proprietários de áreas rurais no Estado de Minas Gerais, assim 
definidos no Regulamento. 

§ 1 o - As empresas referidas no "caput" deverão comprovar a não-
redução de postos de trabalho durante os três meses que antecedem 
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. 
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§ 2° - O empregador, respeitada a legislação trabalhista, e na 

forma do regulamento, poderá, mantendo o posto de trabalho, 
substituir o jovem contratado no âmbito deste Programa. 

§ 3° - A empresa que reduzir o número de postos de trabalho e/ou 
descumprir os direitos previstos no § 4° do artigo 4° desta lei durante 
sua participação no Programa, além de inabilitar-se para participação 
futura , deverá devolver ao Estado, na forma do regulamento, os 
valores recebidos. 

§ 4° - As empresas e os proprietários de áreas rurais referidos no 
"caput" deverão declarar a regularidade das suas obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias nos âmbitos estadual e federal. 

§ 5° - As empresas de grande porte, excepcionalmente, poderão 
habilitar-se a participar deste Programa, mediante a assinatura do 
Termo de Adesão referido no "caput", desde que contratem os jovens 
referidos no § 3° do artigo 1 o desta lei. 

Art. 7° - O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Estado, 
trimestralmente, quadro demonstrativo do PPE que deverá informar o 
nome da empresa habilitada, município de localização, número de 
postos de trabalho gerados e data de admissão do jovem contratado. 

Art. 8° - Os recursos para o PPE serão oriundos do Tesouro do 
Estado e de outras fontes, mediante convênios com a União, 
municípios, entidades governamentais ou não governamentais, 
nacionais ou estrangeiras. 

Parágrafo único - A distribuição dos recursos referidos no "caput" 
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. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

sessenta dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 1 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O projeto que institui o Programa do Primeiro Emprego 

- PPE -, ora apresentado, recolhe a experiência desenvolvida no 
Estado do Rio Grande do Sul desde 1999, onde uma lei de 
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características semelhantes já estimulou o ingresso de mais de 20 
mil jovens no mercado de trabalho, e outras iniciativas legislativas, 
dentro e fora de nosso Estado. 

O problema do desemprego é questão central das políticas 
governamentais contemporâneas, isso porque a falta de ocupações 
de trabalho, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 
desenvolvimento, começa a atingir índices alarmantes, que podem 
comprometer as gerações futuras e o crescimento econômico global. 

Entre as distorções que o desemprego tem causado no quadro 
econômico brasileiro, temos que: milhões de trabalhadores estão na 
economia informal sem nenhuma cobertura do sistema de seguridade 
social; inúmeras famílias são condenadas a viver em situação de 
miséria, excluídas do acesso às políticas públicas; a desilusão e a 
desesperança diante do futuro fazem crescer os índices de violência 
na sociedade. 

Essas questões tornam-se ainda mais contudentes quando nos 
referimos a uma faixa da população cujo acesso ao emprego tem sido 
cada vez mais difícil no contexto econômico atual: trata-se dos jovens 
com idade compreendida entre 16 e 24 anos de idade. Além de visar 
inserir esses jovens no mercado de trabalho, o projeto se propõe a 
estimular o desenvolvimento de cooperativas de trabalho, das 
microempresas e das pequenas e médias empresas, bem como das 
propriedades do setor rural , entre outros setores vulneráveis da 
economia. 

Até que seja revertida a política econômica v1gente no país, 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, supervisionadas pelo Estado mas 
com o acompanhamento e a colaboração dos municípios, de 
comissões municipais, de conselhos da criança e do adolescente, dos 
sindicatos, das categorias profissionais e econômicas e das entidades 
da sociedade civil organizada. 

Conto com o apoio dos nobres pares desta 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 



102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 173/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.337/2000) 

Dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de produtos à 
base de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam proibidas, no Estado de Minas Gerais, a utilização e a 

comercialização de produtos à base de amianto, nos termos desta lei. 
Parágrafo único - A vedação prevista nesta lei alcança, além do 

próprio amianto, todo e qualquer produto, derivado ou misto, de 
silicato natural hidratado de cálcio e magnésio. 

Art. 2° - Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas ao 
infrator as seguintes penalidades: 

I - multa de RS400,00 (quatrocentos reais) na lavratura do auto da 
primeira infração; 

11 - multa de R$900,00 (novecentos reais) na lavratura do auto de 
reincidência; 

111 -apreensão do produto; 
IV - suspensão da atividade. 
Parágrafo único - Os valores estipulados para as multas serão 

corrigidos monetariamente na forma da legislação aplicável. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias. 
Art . 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A comprovação de que o amianto é cancerígeno e 

provoca entre 2.000 e 3.000 mortes por ano na França levou esse 
país a proibir definitivamente seu uso em 1996. Em função disso, 
diversos países têm aberto discussões a respeito da questão. No 
Brasil , os jornalistas Barbara Gancia e Reali Jr. denunciaram com 
veemência o problema, alertando para as consequencias que 
certamente já estamos sofrendo em razão da profusão do uso do 
amianto entre nós. 

Tendo em vista esses dados, proibir o uso de produtos à base de 
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amianto em novas construções é um dever do legislador, pois isso 
assegura o direito à vida às pessoas expostas àquela substância. No 
Brasil , algumas Casas Legislativas começam a propor medidas para 
regulamentar a questão, como a Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul e a Câmara Municipal de São Paulo, com o argumento 
de que é dever do Estado zelar pela saúde pública e pela proteção do 
meio ambiente. 

O projeto propõe uma medida de caráter preventivo, pois, na área 
de saúde, diante da situação econômica do País, em que as 
dificuldades para alocação de recursos para o custeio do sistema de 
saúde são enormes, é preferível prevenir as doenças, especialmente 
as cancerígenas, do que atuar de forma curativa. 

Diante do exposto, esperamos que os ilustres colegas Deputados 
sensibilizem-se e aprovem a proposição que ora apresentamos, que 
busca garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e o bem-estar a toda a sociedade mineira. 

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

PROJETO DE LEI W 174/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.142/2002) 

Dispõe sobre a informação e a orientação sobre a legislação, o 
sistema e os procedimentos relativos a transplante de órgãos aos 
pacientes e seus familiares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os hospitais, as casas de saúde, clínicas e similares, 

particulares e públicos, obrigados a informar e orientar sobre a 
legislação, o sistema e os procedimentos relativos a transplante de 
órgãos aos pacientes e seus familiares . 

Art. 2° - As informações e orientações de que trata o "caput" deste 
artigo devem ser impressas em cartazes, destinados à leitura do 
público em geral. 

Art. 3° Os cartazes referidos no artigo anterior serão 
obrigatoriamente fixados em locais de fácil acesso. 

Art. 4° - Aos dirigentes dos estabelecimentos de saúde, é facultada a 
utilização de outros impressos que tratem da orientação, da 
informação e dos procedimentos relativos ao processo de transplante 



de órgãos. 
Art. 5° - Os hospitais, as casas de saúde, clínicas e similares, 

particulares e públicos, que descumprirem esta lei estarão sujeitos às 
seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de R$1 O.OOO,OO(dez mil reais) , na segunda 

ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 , nas 

ocorrências subseqüentes. 
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição 

a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não 
observar o que determina esta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: A falta de informação e de orientação sobre o sistema 

de transplante de órgãos nos estabelecimentos médicos e 
hospitalares tem provocado transtornos às pessoas que consentem na 
doação de órgãos de seus familiares. Nesses casos, os pacientes que 
poderiam ser beneficiados com as doações são os principais 
prejudicados, principalmente em conseqüência do término do prazo 
regulamentar de tais procedimentos. 

A obrigatoriedade de os hospitais e as instituições de assistência 
médica informarem e orientarem os responsáveis pelas doações 
facilitará o processo de doação, contribuindo para salvar centenas de 
vidas. É necessário, pois, que se adotem dispositivos legais nesse 
sentido. 

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

PROJETO DE LEI N° 175/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.098/2002) 

Institui o selo de comunicação cidadã no âmbito do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1 o - Fica instituído o selo de comunicação cidadã, a ser 
concedido aos veículos de comunicação identificados como 
educativos e comunitários, que, por meio de sua programação, 
incluam matérias, reportagens e programas que promovam o respeito: 

I - ao Estatuto da Criança e do Adolescente; 
11 -à Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
111- à defesa do meio ambiente. 
Parágrafo único - As normas e os critérios para a concessão do selo 

de comunicação cidadã serão estabelecidos por um conselho 
composto por representantes de entidades da sociedade civil que 
estatutariamente defendam os direitos da criança e do adolescente, os 
princípios universais dos direitos humanos e a preservação do 
ecossistema e do meio ambiente. 

Art. 2° - O selo de comunicação cidadã será classificado nos graus 
ouro, prata e bronze e será concedido ao veículo de comunicação 
proporcionalmente ao número de inserções promovidas em sua 
programação, observando-se os seguintes critérios: 

I - fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau 
ouro o veículo de comunicação que, em sua programação normal, 
promover, em número igual de inserções, a defesa dos 3 (três) 
princípios estabelecidos nos incisos I, 11 e 111 do art. 1° desta lei ; 

11 -fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau 
prata o veículo de comunicação que, em sua programação normal, 
promover, em igual número de inserções, a defesa de 2 (dois) dos 
princípios estabelecidos nos incisos I, 11 e 111 do art. 1° desta lei; 

111 - fará jus ao recebimento do selo de comunicação cidadã no grau 
bronze o veículo de comunicação que, em sua programação normal, 
promover a defesa de 1 (um) dos princípios estabelecidos nos incisos 
I, 11 e 111 do art. 1° desta lei. 

Art. 3° - Os veículos de comunicação contemplados com o selo de 
comunicação cidadã referido no "caput" do art. 1 o poderão divulgar o 
mérito amplamente em sua programação. 

Parágrafo único - O selo de comunicação cidadã terá validade por 1 
(um) ano considerada a data em que for concedido. 

Art. 4° - O selo de comunicação cidadã será concedido pelo 
conselho a que se refere o parágrafo único do art. 1 o desta lei e será 
referendado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente, pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos e pelo 
Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, respectivamente. 

Art. 5° - O Poder Legislativo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: Os direitos da criança e do adolescente continuam 

sendo violados, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente 
consagre princípios inovadores ao ampliar a responsabilidade da 
família , do Estado e da sociedade com vistas à proteção integral. 
Indicadores apresentados pelo UNICEF demonstram a violação 
desses direitos básicos. No Brasil, a cada cinco minutos, morre uma 
criança; a cada ano, 1 milhão de crianças não são registradas no 
primeiro ano de vida; crianças de O a 3 anos carecem de estímulo 
físico , social e emocional; apenas 36,4% das crianças de 4 anos e 
66,6% das crianças de 5 e 6 anos freqüentam a pré-escola. 

Identificar os reflexos da falta de informação da sociedade sobre o 
que diz a Constituição Federal e propor soluções é tarefa comum ao 
poder público, à sociedade civil organizada e aos profissionais e 
meios de comunicação. Desnecessário reproduzir o quadro mais 
genérico da violência que recai sobre uma sociedade em que não são 
observados os preceitos legais básicos de respeito aos direitos das 
crianças e dos adolescentes. Basta um olhar sobre os presídios para 
verificar que nossa juventude está atrás das grades. Por outro lado, o 
direito fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado, como 
é demonstrado diuturnamente pela mídia, é desrespeitado e causa 
danos irreversíveis para as futuras gerações. 

Nesse contexto, torna-se fundamental o papel da mídia ao repassar 
à opinião pública não somente o que está disposto em lei, mas - e 
principalmente - colaborar na prevenção e formação, para que todos 
os direitos fundamentais deixem de ser violados. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 



PROJETO DE LEI No 176/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.182/2002) 

Cria a lei estadual dos direitos dos povos indígenas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O meio ambiente, a natureza, a terra, a água são, para os 

povos indígenas, a única fonte de vida e de sobrevivência e, por isso, 
o seu relacionamento com o meio ambiente é de preservação, para 
que dele possam receber sustento, abrigo e ter condições de 
continuidade; reconhecendo isto, o Estado de Minas Gerais, que se 
orgulha de sua história de luta pela liberdade dos povos, se 
compromete a: 

§ 1 o - apoiar a União na demarcação das reservas dentro do Estado 
de Minas Gerais, fornecendo os meios necessários para que isto 
ocorra de maneira ágil, ordeira e justa; 

§ 2° - fiscalizar o entorno das reservas e aldeias já formadas para 
defendê-las das ações de exploradores que possam prejudicar a 
fauna, a flora, os cursos d'água, etc.; 

§ 3° - orientar, por meio de programas estaduais sobre o uso 
racional do solo, proibindo queimadas e extração vegetal que 
prejudiquem o ecossistema; 

§ 4° - fiscalizar nascentes de água e cursos de rios que sirvam a 
reservas e aldeias, para que não sequem ou sejam poluídos; 

§ 5° - punir os agressores ao meio ambiente nos termos da 
legislação específica; 

§ 6° - orientar a população vizinha a aldeias e reservas sobre os 
direitos dos povos indígenas, incentivando-a a fiscalizar e denunciar 
abusos; 

§ 7° - adequar a reserva para que possa abrigar as famílias, 
recuperando a fauna e a área agricultável , fazendo programas contra 
a erosão e preservando nascentes, rios e lagos; 

§ 8° - fornecer assistência técnica para a agricultura, pecuária e 
pesca quando necessário e desejado pelos povos indígenas; 

§ 9° - povoar rios e lagos com espécies de peixes que sirvam à 
alimentação das comunidades, fornecendo-lhes meios de 
sobrevivência. 

Art. 2° - Os povos indígenas necessitam de um meio de 
sobrevivência, haja vista que o colonizador modificou não só a 
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natureza, mas também o próprio estilo de vida nativa dos 
indígenas; sendo assim, é preciso oferecer a estes povos os meios 
com os quais irão se sustentar, além das suas atividades agropastoris. 

§ 1 o - Por meio de um levantamento sócio-econômico, estabelecer a 
necessidade de cada população, para se manterem segundo suas 
origens. 

§ 2° - Fornecer os meios necessários à sobrevivência das 
comunidades, seja por meio de centro de artesanato, seja da 
agricultura, para que possam comercializar os seus produtos, ou de 
acordo com a vontade de cada população. 

§ 3° - Orientar as comunidades para melhor desenvolver o seu 
comércio, fornecendo assistência integral, para que não sejam 
exploradas. 

Art. 3° - Em decorrência das doenças transmitidas pelo "homem 
branco", as comunidades indígenas sofrem e acabam morrendo 
porque não possuem resistência e não conhecem tratamento para 
essas doenças; para diminuir esse mal, as ações de saúde pública 
estadual formarão profissionais comprometidos com o resgate da 
saúde dos povos indígenas por meio das seguintes ações: 

§ 1 o - mapeamento do estado de saúde dos povos indígenas e 
estabelecimento de um programa especial de prevenção e de 
tratamento, onde for o caso; 

§ 2° - incentivo à pesquisa científica para a descoberta de meios 
mais eficazes de cura para as enfermidades que afligem os povos 
indígenas; 

§ 3° - valorização do conhecimento de medicina natural das 
comunidades; 

§ 4° - instalação de postos médicos de atendimento próximo às 
reservas e aldeias, para que os seus membros não precisem se 
deslocar para fazer tratamento. 

Art. 4° - Os povos indígenas, por serem os primeiros habitantes do 
Brasil , têm o direito de ter preservada a sua cultura e de serem 
incentivados na preservação do seu passado, lendas, tradições, 
culinária , ritos religiosos e medicina natural. 

§ 1 o - O Estado de Minas Gerais investirá na divulgação da cultura 
de seus povos indígenas por meio da distribuição de livros a 
bibliotecas de todo o Estado e orientando seus profissionais da 



educação para que ensinem o gosto pela cultura dos nossos 
primeiros habitantes. 

§ 2° - Qualquer atitude de desrespeito ou discriminação que vise a 
banalizar ou ridicularizar a cultura dos povos indígenas será 
considerada crime de racismo e deverá ser punida nos termos da lei. 

§ 3° - Promover ações nas escolas, para que os alunos sintam tanto 
orgulho de serem brasileiros quanto os povos indígenas. 

§ 4° - Favorecer o registro da cultura indígena, para que não se 
perca no tempo e no esquecimento a sua história, por meio de 
concursos literários, filmes, novelas, campanhas publicitárias que 
resgatem o valor humano e a dignidade dessas comunidades. 

§ 5° - Resgatar, junto aos povos indígenas, a sua auto-estima, 
incentivando-os a preservar a língua e os costumes. 

§ 6° - Incentivar e apoiar grupos de divulgação cultural no Estado a 
que promovam o respeito , a dignidade e a cultura dos povos 
indígenas. 

§ 7° - Permitir que membro de comunidade indígena que deseje 
conhecer outras culturas tenha esse acesso, sem que, para isso, 
abandone a sua origem. 

§ 8° - Criar escolas em língua nativa nas comunidades indígenas. 
Art. 5° - Os povos indígenas possuem sua re ligiosidade própria, 

mantida desde os tempos da colonização, mesmo com a "conversão 
forçada" pelos missionários; a religiosidade de um povo é a maneira 
que ele tem de se sentir forte e unido; para preservar esse vínculo 
religioso na comunidade, é preciso: 

§ 1 o - proibir "novas missões" que busquem catequizar ou converter 
os indígenas, permitindo, com isto, que eles tenham reconhecida 
liberdade religiosa. nos termos da Constituição Federal. 

§ 2° - realizar plebiscitos nas comunidades indígenas para a 
continuidade ou não das missões catequizantes em suas aldeias. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: Motivados pela Campanha da Fraternidade de 2002, 

cujo tema é "Fraternidade e Povos Indígenas", os alunos do ensino 
médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, sob a orientação do 
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professor Amin Feres, elaboraram este projeto de lei, que se 
justifica pela constatação da crueldade com a qual os povos indígenas 
no Brasil vêm sendo tratados desde o descobrimento. Os indígenas 
foram os primeiros habitantes do Brasil e, portanto, são donos naturais 
da terra. Tiveram a terra tomada, as aldeias destruídas, milhares de 
vidas dizimadas sem piedade, as mulheres estupradas, a cultura 
destruída, e hoje vivem na humilhação de não ter como sobreviver, 
sob o jugo de grileiros, garimpeiros e madeireiros, que os espoliam de 
seus bens e ainda sofrem com a inércia do governo. 

Os brasileiros não conhecem a história de seus indígenas para que 
deles possam sentir orgulho. A visão ainda é muito distorcida. É 
preciso criar um sentimento nacionalista de preservação que resgate a 
dignidade humana e respeite a liberdade individual, ou não 
poderemos mais nos considerar civilizados. Os povos indígenas não 
têm culpa das doenças que os "homens brancos" lhes transmitiram e 
não possuem meios próprios de se curar. Eles estão perdendo a sua 
origem cultural, porque não podem manter-se sem a presença do 
invasor. 

É preciso fazer um resgate enquanto há tempo. Muito se faz pela 
preservação de animais, de plantas e até de objetos, é preciso 
preservar a vida humana com dignidade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 177/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.061/2002) 

Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e 
bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os serviços de lanches e bebidas nas unidades 

educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica 
deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida 
indispensáveis à saúde dos alunos. 

Art. 2° - Atendendo ao preceito nutricional e de acordo com o artigo 
anterior, fica expressamente proibida, nos serviços de lanches e 
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bebidas ou similares, a comercialização de: 
a) bebidas com quaisquer teores alcóolicos; 
b) balas, pirulitos e gomas de mascar; 
c) refrigerantes e sucos artificiais; 
d) salgadinhos industrializados; 
e) salgados fritos e 
f) pipocas industrializadas. 
§ 1 o - O estabelecimento alimentício deverá colocar à disposição dos 

alunos dois tipos de frutas sazonais, objetivando a escolha e o 
enriquecimento nutritivo dos alunos. 

§ 2° - É vedada a comercialização de alimentos e refrigerantes que 
contenham em suas composições químicas nutrientes que sejam 
comprovadamente prejudiciais à saúde. 

Art. 3° - Os proprietários desses estabelecimentos deverão garantir a 
qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos produtos 
comercializados. 

Art. 4° - Um mural de 1m (um metro) de altura por 1m (um metro) de 
comprimento deverá ser afixado em local próprio e visível, rente ao 
estabelecimento, para divulgação e informações pertinentes a 
assuntos relacionados com a área alimentícia. 

Art. 5° - Os estabelecimentos só poderão funcionar mediante alvará 
sanitário, expedido pela Superintendência de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado da Saúde ou por quem esta designar. 

Art. 6° - Os estabelecimentos já existentes terão um prazo de 180 
dias para regular e adequar suas situações aos critérios 
estabelecidos. 

Art. 7° - A abertura de novos estabelecimentos só poderá ocorrer 
mediante a emissão do alvará sanitário pela Superintendência de 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ou por quem 
esta designar. 

Art. 8° - O não-cumprimento dos critérios estabelecidos por esta lei 
acarretará a aplicação de sanções previstas pela Superintendência de 
Vigilância Sanitária. 

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Ricardo Duarte 
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Justificação: Pesquisa realizada pelo Curso de Graduação em 

Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2000, 
constatou que 8,47% dos alunos com idade entre 6 e 8 anos 
apresentavam sobrepeso e 18,24% maiores de 9 anos apresentavam 
risco de sobrepeso, mostrando uma elevação a cada nova 
investigação. 

Pesquisas recentes indicam que nem todos os adultos obesos foram 
crianças obesas, mas 80% dos adolescentes obesos serão obesos 
quando adultos e que, sem controle, a obesidade infantil pode ser 
fatal , sendo um mal que provoca, ainda na infância, problemas na 
coluna e nas articulações, prejudica a auto-estima e leva à rejeição 
social. 

Diante desse quadro, vê-se a importância da alimentação das 
crianças e dos jovens brasileiros, principalmente em uma era em que 
o estresse e a ansiedade estão cada vez mais presentes devido à 
busca incessante pela realização profissional e a colocação no 
mercado de trabalho. Assim, a escola, concomitantemente com a 
família, deve primar pela qualidade da alimentação dos alunos. 

É inadmissível que crianças e jovens tenham à disposição para o 
consumo alimentos gordurosos e sem nenhum valor nutricional. Um 
site na Internet, da RG Nutri, revela que os lanches que devem ser 
oferecidos às crianças e adolescentes são sanduíches de frios ou 
carnes, vitamina de frutas, suco de frutas, fruta crua ou com cereais e 
iogurtes. 

Como legisladores, é nosso dever cuidar da saúde de nossos 
jovens, principalmente nas escolas. Para tanto, é necessário 
contratarem-se os alimentos oferecidos bem como às informações 
sobre seus nutrientes. 

Assim, solicito a aprovação deste projeto pelos nobres pares. 
- 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° 178/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 990/2000) 

Dispõe sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais consignará recursos no 

orçamento, destinados à execução de programas de alimentação 
escolar gratuita aos alunos do ensino médio e dos programas de 
educação de jovens e adultos. 

Art. 2° - O montante dos recursos a que se refere o art. 1° será 
diretamente proporcional ao número de matrículas na rede estadual 
de ensino. 

Art. 3° - Cabe ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar, entre 
outras atribuições, a fiscalização e o controle da aplicação dos 
recursos de que trata esta lei. 

Art. 4° - A elaboração dos cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar, de que trata esta lei, deverá ser elaborado por nutricionista 
capacitado, será desenvolvido em acordo com o Conselho Estadual 
de Alimentação Escolar e respeitará os hábitos alimentares de cada 
localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos produtos "in 
natura". 

Art. 5° - Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de 
cada região, visando à redução dos custos. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art. 

196, parágrafo único, prevê que "a gratuidade do ensino a cargo do 
Estado inclui a de todo o material escolar e da alimentação do 
educando, quando na escola". 

Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas 
diz respeito à ausência de recursos destinados à merenda escolar 
para alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens 
e adultos, excluídos dos programas da União, conforme dispõe a Lei 
Federal no 3.913, de 1994. 

Considerando a importância das ações governamentais que visam à 
segurança alimentar, em especial de crianças e adolescentes, cabe 
ao Estado suprir essa lacuna e garantir a alocação de recursos para 
subsidiar a merenda aos alunos da sua rede de ensino, inclusive os 
do ensino médio e dos programas de educação de jovens e adultos, 
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cumprindo, desta forma, o dispositivo constitucional. 

Na publicação da Secretaria de Estado da Educação de Minas 
Gerais "Coleção Lições de Minas", volume IV, sobre merenda escolar, 
há o reconhecimento de que "o rendimento escolar, o sucesso no 
processo de ensino e de aprendizagem, a almejada formação de 
cidadãos conscientes e atuantes na comunidade em que vivem ( ... ) 
dependem, para sua consecução, de uma série de fatores 
econômicos, sociais e até culturais. É certo que um dos requisitos 
significativos é o padrão alimentar e as condições nutricionais e de 
saúde". 

Tendo o Governo do Estado a clareza sobre a importância da 
merenda escolar para o desempenho escolar dos alunos, em especial 
para os de baixa renda, para os quais a merenda escolar muitas 
vezes constitui a principal refeição, cumpre-nos estender o direito a 
todas as crianças, adolescentes e adultos regularmente matriculados 
na rede estadual de ensino. 

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

PROJETO DE LEI N° 179/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.381/2001) 

Cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em pequenas 
Propriedades -PREAPA-MG -,e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Estadual de Produção Alimentar em 

Pequenas Propriedades Rurais Mineiras, - PREAPA-MG -, com a 
finalidade de prover o pequeno produtor rural ou agricultor familiar de 
sementes melhoradas de alta qualidade, proporcionando o aumento 
da capacidade produtiva, a conseqüente produção de alimentos na 
pequena propriedade rural, o real aumento de renda, e evitar o êxodo 
rural. 

Parágrafo único: Para os fins do programa de que trata esta lei , 
considera-se pequena propriedade aquela que não exceder ao 
módulo rural. 

Art. 2° - O PREAPA será coordenado pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento- SEAPA -, em parceria com a 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social , da Criança e 
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do Adolescente- SETASCAD -, especialmente quanto a: 

I - articular com os municípios, sindicatos, cooperativas a 
participação no programa; 

11 - apoiar e desenvolver ações de parceria necessárias à 
implantação do programa; 

111 - divulgar o programa junto às comunidades rurais; 
IV assegurar a continuidade do programa, de forma 

descentralizada e participativa; 
V - celebração de convênios entre os órgãos do poder público e 

entidades associativas dos produtores rurais destinados à qualificação 
técnica dos interessados. 

Parágrafo único - A adesão dos produtores, smdicatos, associações, 
Prefeituras e ONGs ao programa será feita de forma voluntária. 

Art. 3° - À EMATER incumbe o cadastramento e a seleção dos 
produtores ou entidades interessadas em se integrar ao PREAPA, 
bem como prover a assistência técnica e a distribuição das sementes 
melhoradas aos produtores, também definindo a área apta ao plantio. 

Art. 4° - A SEAPA estabelecerá mecanismos adequados à 
competente administração do PREAPA no prazo de sessenta dias. 

Art. 5° A SETAS CAO destinará à implantação e ao 
desenvolvimento do programa de que trata esta lei importância não 
inferior a 1 O% (dez por cento) dos recursos do FA T na qualificação 
técnica dos produtores nele inscritos. 

Parágrafo único: A qualificação de que trata este artigo será 
oferecida por técnicos da EMA TER ou de outros órgãos afins, em 
convênio com as entidades associativas da categoria dos produtores 
rurais. 

Art. 6° - O PREAPA terá como diretrizes básicas: 
I - propiciar ao pequeno produtor rural o acesso a sementes 

melhoradas de alta qualidade; 
11 - aumentar a produtividade agrícola dos pequenos produtores 

rurais, o que redundará na melhoria da qualidade de vida e da renda 
da pequena propriedade; 

111 - buscar participação maciça dos produtores rurais, prefeituras, 
sindicatos, ONGs e demais entidade representativas do setor agrícola; 

IV - estimular a adoção de tecnologias alternativas adaptadas aos 
pequenos produtores; 
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V - promover a integração que se fizer necessária entre órgãos 
do poder público federal, estadual e municipal e ONGs, destinada ao 
bom andamento do programa; 

VI - desenvolver parcerias entre entidades representativas dos 
produtores, sindicatos, cooperativas e empresas, na busca de 
melhoria da qualidade de vida das famílias de pequenos produtores 
rurais. 

Art. 7° - O produtor rural que se filiar ao programa de que trata esta 
lei ficará obrigado a reservar 1 O% (dez por cento) do total da área 
beneficiada para compor o estoque de sementes, que será 
administrado pela SEAPA-MG. 

Parágrafo único: É de responsabilidade da SEAPA, por meio da 
EMATER ou de quem ela delegar, a aquisição, o armazenamento e a 
distribuição das sementes. 

Art. 8° - São fontes de recursos do PREAPA: 
I- recursos provenientes do FUNDERUR; 
11 -recursos do PRONAF; 
111 -recursos da SEAPA; 
IV -doações e convênios; 
V - recursos do FAT; 
VI - outras fontes. 
Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
- Publicado, vai o projeto à 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 N° 180/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.453/2002) 

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção 
Integral ao Usuário de Drogas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva e 

Atenção Integral ao Usuário de Drogas, com a atribuição primordial de 
formular a política estadual nos temas da prevenção, do tratamento, 



da assistência e da reinserção social dos usuários de drogas e 
seus familiares. 

Art. 2° - Os princípios orientadores da Política ora instituída são: 
I - mudar uma lógica de discriminação aos usuários de drogas 

visando a reduzir o processo de exclusão social; 
11 - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas, 

reabilitadoras e legais; 
111 - incentivar a participação da sociedade em geral nas iniciativas 

voltadas à prevenção e à redução do uso abusivo de drogas; 
IV - orientar todas as ações desta Política por informações 

científicas e por uma ética que resguarde os direitos humanos e de 
cidadania da população de usuários e da população em geral. 

Art. 3° - As diretrizes fixadas para a Política de que trata esta lei são 
as seguintes: 

I - educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e 
integrado de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, 
tendo como objetivo facilitar o acesso à informação e à onentação, 
bem como a espaços potencializadores de um desenvolvimento 
integral do cidadão. Esta educação deve estar direcionada à 
valorização da qualidade de vida por meio da interdisciplinaridade e 
da associação de recursos pedagógicos como lazer, esporte e cultura, 
estimulando o resgate e o fortalecimento dos laços do cidadão com 
seu meio social (afetivos, escolares, profissionais, familiares, 
solidários, entre outros) de forma responsável , ampliando os 
compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao 
contexto social em que vive; 

11 - atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que 
compreende um conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, 
constituídos a partir de uma visão integrada de concepção de saúde 
em uma perspectiva de redução de danos que engloba indicadores de 
qualidade de vida, qualidade das relações interpessoais, inclusão 
social e participação por intermédio do controle social; 

111 - contribuição ao debate sobre a repressão ao tráfico: 
compreende a disponibilização de estudos e experiências de outras 
áreas, como por exemplo as da saúde, da educação e da cidadania, 
visando à qualificação do planejamento de ações integradas da 
política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas; do 
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ponto de vista legal, esta diretriz visa, também, a contribuir para o 
debate sobre o comércio ilegal de drogas legais e ilegais. 

Art. 4° - Compete ao Estado, no tocante à Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas: 

I - formular diretrizes. adequar e referenciar a política de prevenção 
de drogas e atenção ao usuário; 

11 - apoiar a realização de eventos, encontros de formação 
continuada, campanhas, pesquisas da realidade e estudos nas áreas 
de educação preventiva, atenção integral ao usuário de drogas e 
repressão ao tráfico; 

111 - acompanhar a implantação de programas de educação 
preventiva nas escolas, continuados e sistemáticos, estendendo para 
outras ações complementares, por meio da definição de critérios, com 
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e de 
lideranças comunitárias; 

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas 
empresas públicas e privadas por intermédio de uma política de 
recursos humanos para a abordagem, o encaminhamento ao 
tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas 
relacionados com o uso de drogas; 

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de 
esporte, lazer, educação e saúde e ampliar a realização de eventos 
culturais que respeitem as características locais e regionais, tornando-
os acessíveis à população em geral; 

VI - estimular iniciativas de profissionalização e de geração de renda 
que promovam a inclusão social de adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social ; 

VIl - referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de 
drogas e sua família, associando modalidades de tratamento que 
buscam abstinência àquelas orientadas pela estratégia de redução de 
danos; 

VIII - estimular a implantação de programas de redução de danos 
integrados em outras modalidades da rede de atenção à saúde, 
visando a reduzir os prejuízos decorrentes do uso de qualquer 
substância lícita ou ilícita; 

IX - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes ao 
tema das drogas em nível estadual; 



X - estabelecer uma interlocução qualificada com a mídia e com 
promotores culturais, por meio das assessorias de comunicação 
públicas e privadas, para sensibilizar a opinião pública, ampliar a 
compreensão dos problemas das drogas na sociedade e informar 
adequadamente com dados científicos; 

XI - rediscutir e fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais 
referentes à propaganda e ao comércio ilegal de drogas lícitas; 

XII - promover o debate sobre a legislação de drogas e a intersecção 
dos aspectos jurídicos e de saúde em relação aos usuários e aos 
dependentes de drogas em conflito com a lei ; 

XIII - aprofundar o planejamento e as estratégias para executar uma 
política de repressão ao narcotráfico pela sua implicação no aumento 
da criminalidade e da violência e na instabilidade econômica e política, 
decorrentes dele; 

XIV - acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas 
mediante os resultados de impacto dos programas desenvolvidos, 
integrando ações das secretarias estaduais e de setores da 
sociedade. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas no 
prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção 

Integral ao Usuário de Drogas tem como objetivo orientar as linhas de 
ação do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e da 
iniciativa privada na abordagem do uso abusivo de drogas. 

Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral 
ao Usuário de Drogas o termo "drogas" é aplicado a qualquer 
substância psicoativa, como álcool, tabaco, solventes e 
medicamentos, substâncias lícitas, bem como àquelas consideradas 
ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras. 

O consumo de drogas afeta a vida em sociedade, podendo-se 
destacar seus malefícios na família , com a constatação do aumento 
da violência doméstica, sendo que 2/3 dos casos de espancamento de 



crianças e de agressões entre marido e mulher ocorrem com pais 
ou maridos embriagados (Ministério da Saúde, 1997); por outro lado, a 
desagregação familiar, aliada ao desemprego e à pobreza, provoca o 
fenômeno de crianças e adolescentes que vivem na rua. 

No trabalho, o uso indevido do álcool e das drogas é responsável 
por 50% do absenteísmo e das licenças de saúde, atrasos, acidentes 
de trabalho, baixa produtividade, desperdício de matéria-prima, 
rotatividade e pela sobrecarga dos serviços médicos (ABEAD, 1990). 

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do 
álcool; 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e 56,2% 
dos que sofreram atropelamentos, apresentavam alcoolemia positiva 
(ABEDETRAN, 1997). 

No aumento da violência e da criminalidade; 68% dos homicídios 
culposos, 62% dos assaltos, 54% dos assassinatos e 44% dos roubos 
estão ligados ao uso de drogas (Ministério da Saúde, 1997). 

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e 
seus parceiros sexuais concorre para que, no Brasil , cerca de 25% 
dos casos de infecção pelo HIV estejam relacionados com o uso de 
drogas injetáveis. 

Na saúde pública temos um número elevado de internações 
hospitalares decorrentes de patologias associadas à dependência de 
drogas, em especial do álcool e do tabaco. 

Para a popoulação em situação de vulnerabilidade social, o uso de 
drogas se apresenta como uma opção na falta de acesso aos 
equipamentos socioeducativos, assim como pode amenizar a extrema 
distância entre a grande oferta de bens de consumo e a 
impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das 
drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social , 
já que, apesar do perigo, oferece possibilidades de "trabalho, inserção 
e reconhecimento" de uma rede não formal de socialização. 

Na rede escolar observa-se que a abordagem do tema entra no 
cotidiano das atividades escolares somente de forma pontual e 
através de iniciativas esparsas. Algumas experiências desenvolvem 
essa temática através da interdisciplinaridade criativa, aproveitando os 
diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões que 
estimulem o exercício de uma escolha consciente da criança e do 
adolescente. 
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A assistência aos usuários de drogas não acolhe a demanda e 

ainda está permeada pelo paradigma "hospitalocêntrico", 
necessitando fortalecer a rede intermediária de atendimento e reduzir 
as internações, dando a devida importância para a contra-referência, 
que deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção de maior 
complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia, 
para prosseguimento do tratamento. 

A política de repressão ao tráfico ilícito está pouco equipada para 
alcançar seu objetivo maior, que é reduzir a oferta de drogas no 
mercado, tendo dificuldade de empenhar-se no enfrentamento dos 
grandes traficantes, dedicando seus esforços, prioritariamente, na 
repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se 
encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico 
como meio de obter a droga necessária para uso próprio. 

Tendo em vista a caracterização do problema e os dados 
epidemiológicos apresentados, encontramos as justificativas 
necessárias para a implantação de uma Política Estadual de 
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, pois 
somente com diretrizes claramente definidas e priorizadas e uma 
proposta estruturada envolvendo e integrando as ações das 
secretarias de Estado e de vários segmentos sociais, com a 
participação ativa da sociedade civil , se pode enfrentar esse problema 
de forma arrojada, com ética e competência. 

O objetivo principal dessa política é intervir no problema do uso e do 
abuso de drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação 
instituída ao longo dos anos. A viabilização dessa mudança está 
pautada pelo estímulo a pluralidade de ações preventivas, 
terapêuticas, de cidadania e legais. 

Dessa perspectiva, esta Política deve alinhar-se a outras políticas 
sociais, bem como incentivar a participação da sociedade em geral na 
discussão de temas relacionados com o uso de drogas e suas 
conseqüências, na proposição e tomada de iniciativas que visem à 
prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção 1ntegral aos 
usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do 
Governo e da sociedade, por isso conto com o apoio de meus pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 181/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 854/2000) 

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Educação Ambiental , 

com o objetivo de promover ações que visem à formação da 
consciência ecológica dos estudantes da rede pública estadual. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na execução e coordenação 
do Programa, desenvolver atividade extraclasse, compreendendo a 
realização de palestras destinadas à formação da consciência 
ecológica do educando, a coordenação de atividades práticas de 
plantio de árvores, a preservação das matas ciliares e nascentes dos 
rios , a coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como promover a 
educação ambiental , com ênfase na importância da preservação das 
florestas e da biodiversidade. 

§ 1 o - O Poder Executivo promoverá a participação de entidades não 
governamentais de proteção ao meio ambiente na realização das 
atividades de que trata o Programa. 

§ 2° - A participação no programa de que trata esta lei fica restrita a 
entidade cadastrada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e aos demais órgãos envolvidos na 
questão ambiental do Estado. 

Art. 3° - As unidades escolares estabelecerão, no seu plano anual de 
trabalho, número de horas suficientes para a aplicação do programa 
de que trata esta lei , planejando, preferencialmente, a realização das 
atividades para a semana em que se comemora o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, ou seja, 5 de junho. 

Art. 4° - A entidade interessada em participar do programa de que 
trata esta lei formalizará termo de cooperação com as escolas 
estaduais, ouvidos os seus colegiados, não implicando ônus para o 
poder público. 

Art. 5° - A entidade que participar do programa de que trata esta lei 
poderá divulgar, para fins promocionais e publicitários, as ações 
praticadas em benefício da escola com a qual celebrar termo de 



cooperação. 
Parágrafo único - Constará no termo de cooperação a forma e os 

meios a serem utilizados para a divulgação das ações praticadas pela 
entidade. 

Art. 6° - Cumpridas as atividades estabelecidas no termo de 
cooperação de que trata o art. 3° desta lei , a entidade remeterá à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e aos seus órgãos afins relatório das atividades 
desenvolvidas. 

Art. 7° - A Secretaria de Estado da Educação encaminhará às 
unidades estaduais de ensino, no início de cada ano letivo, o tema a 
ser trabalhado pelas entidades não governamentais que se 
dispuserem a participar do programa de que trata esta lei. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: A questão ambiental tem sido tema de discussão em 

todo o mundo, pois a preservação da vida está diretamente ligada à 
preservação da biod1versidade. 

O objetivo do programa de que trata este projeto de lei é o de 
aproveitar o grande potencial humano disponível em Minas Gerais. 
Inúmeras entidades não governamentais se dedicam à questão 
ambiental, em um trabalho voluntário que necessita ser mais 
valorizado. Sabemos da deficiência de que padece o nosso estudante 
no que diz respeito à formação da consciência ecológica. Nossos rios 
são poluídos diariamente, nossa cultura ainda não se desenvolveu no 
sentido de que o lixo deve ser recolhido de maneira seletiva, inúmeras 
árvores são destruídas gratuitamente por ações de vandalismo, e tudo 
isso é reflexo de uma educação que não pnma pela formação da 
consciência ecológica. 

Convém ressaltar que já está mais do que provado que o poder 
público não tem condições de realizar todas as atividades de interesse 
coletivo sem a participação popular. Conquanto haja críticas à atuação 
de entidades não governamentais, não há como negar que a 
participação delas é de suma importância no trabalho de resgate e 
consolidação de nossa cultura e na formação de novos valores. 
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Ademais, os ambientalistas têm grande capacidade de mobilização 
popular, pois trabalham com o sentimento das pessoas e influenciam 
de forma positiva na formação crítica dos nossos jovens. 

Possibilitando a cooperação de entidades não governamentais, por 
meio das escolas públicas, estaremos tornando a educação mais 
pragmática e, certamente, aumentando as possibilidades de êxito, 
haja vista que o trabalho da forma proposta no programa em tela 
permitirá, mediante atividade extraclasse, maior integração entre o 
jovem estudante e a comunidade onde vive. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 
pares à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 182/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2 .513/2002) 

Altera a Lei n° 12.733, de 1997, que dispõe sobre a concessão de 
incentivos fiscais aos projetos culturais no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 5° da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 5° - .................................... . 
§ 5° - O crédito tributário inscrito na dívida ativa em que o 

contribuinte usufruir dos benefícios previstos nesta lei poderá ser 
parcelado em até cento e vinte meses escalonadamente.". 

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 fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Em virtude da anistia fiscal concedida pelo Governo 

Estadual, houve grande desinteresse por parte dos inscritos na dívida 
ativa em apoiar projetos culturais. Com a alteração, pretendemos 
estender esse benefício, objetivando incentivar os investimentos em 
cultura em Minas Gerais. 

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



art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI No 183/2003 

(Ex-Projeto de Lei no 2.330/2002) 

X.'il 

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 - 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 
inimputabi lidade penal ; 

IV - as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mediante a 
apresentação de carteira de identidade ou de trabalho. 

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 no 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 
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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- SETASCAD 
-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 o, alínea "a", deste artigo. 

§ 3° - O interessado em obter o credenciamento deverá preencher 
formulário próprio que estará disponível: 

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, 
preferencialmente, no horário das dezessete horas. 

§ 1° - 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 o - 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 requ isitarem as passagens com 
antecedência mínima de vinte e quatro. 

Art. ao - 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. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos em trinta dias, independentemente de 
regulamentação ou convênio. 

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, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Em janeiro de 1991 , o Governador do Estado 

sancionava a Lei n° 10.419, 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 
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apenas da assinatura de um conven1o 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. 

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 
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refere o Decreto n° 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 
determinados 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 no 10.419, de 1991 , sugerindo uma dinâmica 
para o cumprimento desta, de forma a garantir o direito dos 
beneficiários e paralelamente garantir o equilíbrio 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 no 10.419 faz parte desta, 
existe já há 11 anos e deve ser cumprida em sua íntegra. 

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 
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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° 184/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 332/99} 

Cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE -, 

destinado ao financiamento de curso universitário de graduação e de 
curso técn ico profissionalizante. 

Art. 2° - O FECE, de natureza e individuação contábeis , tem prazo 
indeterminado de duração. 

Art. 3° - Podem ser beneficiários do FECE o estudante de curso 
universitário e o de curso técnico profissionalizante matriculados em 
instituições de ensino situadas neste Estado. 

Art. 4° - Para obtenção de financiamento com recursos do FECE, 
exigir-se-á do candidato a beneficiário: 

I - comprovação de insuficiência de recursos próprios ou familiares 
para o custeio das despesas escolares; 

11- comprovação de bom desempenho acadêmico; 
111 -comprovação de não possuir título de graduação em outro curso 

universitário. 
Art. 5°- São recursos do FECE: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado 

ou em créditos adicionais; 
11 - as contribuições, as doações, os auxílios e os legados de 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais; 

111 - o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades 
temporárias; 

IV - os provenientes de outras fontes. 
Art. 6° - A aplicação dos recursos financiados pelo FECE deverá ser 

comprovada na forma definida em regulamento. 
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Art. 7° - O financiamento de que trata esta lei será quitado pelo 

beneficiário a partir de 2 (dois) anos após a conclusão do curso, 
observados os seguintes critérios: 

a) os juros sobre o financiamento concedido não ultrapassarão 6% 
(seis por cento) ao ano, excluída a sua incidência no período de 
carência previsto no "caput" deste artigo; 

b) o prazo para a quitação será equivalente ao número de anos ou 
períodos que forem efetivamente financiados com recursos do Fundo. 

Art. 8° - O órgão gestor do FECE é a Secretaria de Estado da 
Educação, à qual, além das instituições determinadas pelo art. 4°, I, 
da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, compete 
proceder à análise das solicitações relativas aos requisitos contidos 
nesta lei. 

Art. 9° - O órgão gestor do FECE enviará anualmente à Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia 
Legislativa relatório contendo informações sobre o funcionamento do 
Fundo, especialmente as relativas a: 

a) fonte de recursos obtidos; 
b) valor dos recursos financiados; 
c) número de estudantes beneficiados; 
d) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o FECE; 
e) outras informações consideradas relevantes pela Comissão. 
Art. 1 O - O agente financeiro do FECE é o Banco do Estado de 

Minas Gerais S.A. - BEMGE -, que não fará jus a nenhum tipo de 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art . 11 - O Grupo Coordenador do FECE tem a seguinte 
composição: 

I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; 

11 - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da Educação; 
IV- 1 (um) representante do BEMGE; 
V - 1 (um) representante dos estudantes, designado pelas entidades 

estudantis legalmente constituídas; 
VI - 1 (um) representante do sindicato dos estabelecimentos de 

ensino. 
Art. 12 - Compete ao Grupo Coordenador do FECE, além das 
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atribuições contidas no art. 4°, 111 , da Lei Complementar n° 27, de 
18 de janeiro de 1993: 

I -definir a política de aplicação dos recursos; 
11 - fixar diretrizes e prioridades de financiamento ou de repasse de 

recursos; 
111 -aprovar o plano anual de aplicação dos recursos; 
IV - acompanhar a execução do Fundo. 
Art. 13 - É vedada a concessão de financiamento ou o repasse de 

recursos a beneficiário que descumpra o disposto nesta lei ou que se 
encontre inadimplente com o Fundo. 

Art. 14 - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira da gestora e do agente financeiro do FECE. 

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FECE obedecerão ao 
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e às 
normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei o prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O objetivo desta lei é oferecer uma oportunidade aos 

estudantes oriundos de famílias de baixa renda. Além da falta de 
incentivo ao estudante que se dedica a curso técnico ou universitário, 
o que faz com que ele abandone o curso antes mesmo de alcançar a 
sua fase final, vivemos em uma sociedade em que os filhos de 
famílias de baixa renda são discriminados: ou não concluem o 2° grau 
ou, chegando à faculdade, ficam impossibilitados de concluir seus 
cursos. 

Nos moldes do financiamento proposto, estaremos incentivando o 
estudante realmente interessado em concluir um curso técnico ou 
universitário, na medida em que condicionamos essa formação ao seu 
desempenho no curso pretendido. 

É importante frisar a questão do prazo de carência. Dois anos de 
carência em um financiamento com a finalidade proposta no projeto 
apresentado é prazo suficiente para que o recém-formado encontre 
meios para saldar sua dívida. 
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Acreditando que se trata de uma ação de fundamental 

importãncia para os estudantes mineiros, submeto esta proposição à 
aprovação dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 185/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.093/2002) 

Revoga o art. 5° da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001 , e dá 
outras providências. 

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

de 2001. 
Parágrafo único - Fica assegurado ao contribuinte que tiver realizado 

o recolhimento do tributo o ressarcimento da quantia recolhida ou o 
desconto no exercício subseqüente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos à data de 28 de dezembro de 2001. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: É preciso reconhecer que a taxa referida aumenta a 

carga tributária do contribuinte mineiro, constituindo-se em 
bitributação. A taxa de renovação de licenciamento anual de veículo, 
instituída pelo art. 5° da Lei n° 14.136, de 2001, que se pretende 
revogar, configura essa bitributação e representa prejuízo ao 
contribuinte mineiro. 

A legislação atual já prevê a cobrança de taxa relativa aos veículos, 
consubstanciada nos valores pagos pelo IPVA, os quais já são 
elevados. Não há argumentos que justifiquem a cobrança desse novo 
tributo, pois as despesas necessárias para sua efetivação sempre 
estiveram incluídas no IPVA. Além disso, observa-se à luz do direito 
tributário e da Constituição Federal , a inadmissibilidade da cobrança 
de taxas com fins de arrecadação. 

Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados, mesmo antes 
dessa nova taxa, ainda não foi sentido pela população mineira. O 
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povo continua padecendo da atenção do Governo Estadual nas 
necessidades básicas, especialmente com relação às péssimas 
condições das rodovias estaduais, que colocam a vida das pessoas 
em risco e provocam a retração da economia do Estado. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N° 186/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 1.230/2000) 

Disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos 
destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a 
fome e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os recursos alocados nos programas e fundos públicos 

destinados a atenuar distorções na distribuição da riqueza pessoal e 
espacial, a combater a miséria e a fome, a assistir populações que 
estejam expostas a níveis salariais os mais baixos e ao desemprego, 
a melhorar a qualidade de vida de populações que vivem em situação 
de carência material e precária situação familiar e social serão 
aplicados prioritariamente nos municípios que registram Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH- até 0,5 (zero vírgula cinco). 

Art. 2° - O disposto no artigo anterior aplica-se, especialmente, ao 
programa instituído pelo Decreto no 40.237, de 23 de março de 1999-
Programa Bolsa-Família -, ao Fundo para a Infância e a Adolescência, 
criado pela Lei n° 11 .397, de 7 de janeiro de 1994, e aos oriundos das 
políticas, dos programas e das ações propostas pelo Conselho de 
Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto no 
40.324, de 23 de março de 1999. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O combate à miséria é uma preocupação dos 

brasileiros e um compromisso de campanha do Governador Itamar 
Franco. O Estado desenvolve ações neste sentido por meio de 
projetos, programas e fundos. O projeto de lei objetiva disciplinar a 
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aplicação de recursos previstos em programas e fundos destinados 
a assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a 
resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais, adotando o Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - como parâmetro para a alocação de 
recursos, sempre insuficientes diante das necessidades sociais e que 
precisam ser bem aplicados. 

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento 
de países e regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado 
pela Organização das Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice 
sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - Pnud - para medir o progresso humano. É 
composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A 
saúde é medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A 
educação é medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da 
população de 15 anos de idade ou mais e o número de matrículas no 
ensino de 1°, 2° e 3° graus, dividido pela população em idade escolar. 
A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - "per capita", em 
dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país. 

O IDH varia de O a 1. Quanto mais próximo de um, maior o grau de 
desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, 
é médio; acima de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice até 
0,5, e elas não se encontram somente no vale do Jequitinhonha. São 
João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363, 
comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já 
Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH 
igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir 
nenhuma localidade carente, independentemente da região em que se 
situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região que agrega maior 
número de municípios pobres. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- 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. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 187/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 186/99) 
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Destina aos arsenais das Polícias Militar e Civil as armas 

apreendidas no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar do 

Estado, após todos os trâmites legais, deverão ser destinadas aos 
arsenais e ao uso das respectivas corporações. 

Art. 2° - A cada corporação competirá verificar que tipos de armas 
poderão ser utilizadas. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: Nossas Polícias Civil e Militar constantemente 

apreendem armas, apreensões feitas por meios diversos: de 
bandidos, de pessoas sem porte de armas, de contrabando, etc. 

Tendo em vista a escassez de recursos de nossas corporações, 
acreditamos que a medida, que visa a destinar tais armas para suprir 
os policiais, em muito contribuirá para amenizar as dificuldades, 
principalmente porque se sabe que os bandidos estão melhor 
armados do que os próprios policiais. 

Por isso, apresentamos esta proposição, que esperamos receber 
acolhida dos nossos pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança 
Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 188/2003 
Acrescenta ao currículo das escolas estaduais do ensino médio a 

disciplina Prevenção ao Uso de Drogas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica inserida no currículo das escolas estaduais de ensino 

médio a disciplina Prevenção ao Uso de Drogas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: As drogas penetraram de tal forma nas escolas 
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públicas que medidas urgentes precisam ser tomadas. A primeira 
delas é a prevenção, que sugiro seja feita pela criação de uma 
disciplina específica para o problema das drogas, conforme proponho 
neste projeto de lei. Especificidades como carga horária e conteúdo 
devem ser definidas na regulamentação desta lei. 

Conto com o apoio dos colegas Deputados. 
- 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 
Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja realizado ciclo de 

debates sobre a Reforma Tributária. 
Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando sejam adotadas as 

medidas necessárias para a realização de um Fórum Técnico de 
Educação Ambiental, conforme proposta aprovada em plenária final 
do Seminário Legislativo "Águas de Minas". (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Jô 
Moraes e outras. 

Proposições não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes 
pessoais coletivos em eventos de qualquer natureza com cobrança de 
ingresso e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As pessoas jurídicas ou físicas que promovam eventos de 

qualquer natureza, mesmo que de cunho beneficente, com cobrança 
de ingresso, ou com acesso mediante doações diversas, ou ainda, 
com livre acesso visando obter renda mediante venda de produtos ou 
alimentos, ficam obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais 
coletivos em benefício dos espectadores destes eventos, contra 
sinistros que neles eventualmente possam ocorrer, com , no mínimo, 
as garantias e capitais segurados seguintes: 

I - morte acidental: valor RS50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
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R$30.000,00 (trinta mil reais); 

111 - assistência médica, despesas complementares e diárias 
hospitalares: R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Art. 2° - Para fins da presente lei serão considerados enquadrados 
todos os estabelecimentos ou eventos de jogos ou diversões públicas, 
tais como: 

I - concertos musicais; 
li - danceterias; 
111 -exibições cinematográficas, teatrais e circenses; 
IV -feiras, salões e exposições; 
V -jogos desportivos; 
VI - parques de diversão, inclusive temáticos; 
VIl - rodeios; e 
VIl I - festas comunitárias. 
Art. 3° - O descumprimento desta lei implicará ao infrator multa no 

valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) , que será dobrada em caso 
de reincidência. 

Parágrafo único - O proprietário do imóvel que permitir a realização 
de evento sem o seguro será responsável solidária e subsidiariamente 
pelo pagamento da multa prevista no "caput" deste artigo. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Muitos estabelecimentos que realizam eventos, 

principalmente "shows" em Minas Gerais, não dispõem de instalações 
adequadas para a segurança das pessoas. E, mesmo que haja 
proprietários e administradores que se empenham em tomar medidas 
de segurança, não podemos sofismar a possibilidade de acontecerem 
acidentes. Prova disso são as vítimas de acidentes em casas noturnas 
e de desabamentos que deixaram de receber indenização devido ao 
descaso do empresariado e do Poder Público. Assim, tais pessoas, 
como consumidoras e cidadãs, têm direito a uma indenização se sua 
segurança e integridade física forem ameaçadas. 
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A tragédia ocorrida no Canecão Mineiro, em outubro de 2001, 

resultou em seis mortes e 341 pessoas feridas. Os donos da boate 
não seguiram a legislação, que exige a apresentação de um projeto 
de segurança adequado para o local. Segundo Marcy José de 
Campos Verde, especialista em segurança empresarial pela 
Universidad Comillas de Madrid, os donos de boate deveriam garantir 
a segurança ao cliente a partir do momento em que ele entra no 
estacionamento para deixar o carro até o momento em que ele entra 
no carro para ir embora. 

Como a orientação de Marcy não é seguida na maioria das casas de 
eventos no Estado, o cliente precisa estar resguardado por um 
seguro. A população mineira paga para ter direito a serviços, seja de 
prestação social, seja de lazer. Como legisladores, não podemos ficar 
omissos em relação à garantia dos direitos do cidadão mineiro. Por 
isso, solicito aos nobres colegas Deputados a aprovação deste projeto 
de lei. 

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo 
Deputado Pinduca Ferreira. 

PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de anúncios de 

advertência quanto ao crime de exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os proprietários de casas noturnas, hotéis, motéis, 

pensões, "drive-ins" ou estabelecimentos similares no âmbito do 
Estado obrigados a fixar em local visível ao público a seguinte 
advertência: "Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes É Crime. 
Denuncie! ". 

Art. 2° - Na placa de advertência de que trata o art1go anterior, 
deverão constar o nome e os telefones dos órgãos competentes para 
receber as denúncias de exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

Parágrafo único - Entende-se por órgãos competentes para receber 
as denúncias mencionadas no "caput" deste artigo o Juizado da 
Infância e da Juventude, o Ministério Público da Infância e da 
Juventude, o conselho tutelar do município, a Polícia Militar e a 
delegacia de polícia especializada. 



H66 
Art. 3° - Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa 

até doze anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa entre 
doze e dezoito anos de idade. 

Art. 4° - O descumprimento da obrigação de que trata esta lei 
sujeitará o proprietário do estabelecimento à multa de R$2.000,00 
(dois mil reais), cobrada em dobro em caso de reincidência. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: A exploração e o abuso sexual são assuntos que 

preocupam. Crianças e adolescentes de ambos os sexos são 
submetidos à prostituição, ao turismo sexual, ao tráfico e à pedofilia. 
Esse problema não distingue etnia nem classe social e traz 
conseqüências morais, físicas, psicológicas e sexuais ao menor de 
idade. Preconceitos e tabus impedem estatísticas precisas sobre o 
assunto. 

Desde a sua criação em 1996, o DCA vem desenvolvendo 
atividades em parceria com Estados e ONGs para combater o 
problema, além de campanhas permanentes. Em conjunto com a 
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e 
Adolescência - ABRAPIA - foi criado o Sistema Nacional de Combate 
à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O sistema recebe denúncias, 
pelo telefone 0800-990500, que são registradas e encaminhadas aos 
departamento de polícia, conselhos tutelares e outros órgãos. 

Segundo definição de Marlene Vaz, consultora do UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância), a exploração sexual comercial 
consiste no jogo sexual em que o adulto utiliza criança ou adolescente 
para fins comerciais, por meio de relação sexual, ato de libidinagem, 
indução a participação em boates e "shows" eróticos, filmagens para 
vídeos pornográficos, etc. 

De acordo com pesquisa divulgada pela Agência de Notícias dos 
Direitos da Infância - ANDI - 81 ,91 % das denúncias de exploração 
sexual se referem a vítimas entre 12 e 18 anos, 11 ,93% a vítimas 
entre 8 e 12 anos e 0,71 % a vítimas com menos de 8 anos de idade. 
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Conclui-se, com base nos dados antes apresentados, que o 
principal alvo do aliciador são os adolescentes, ou seja, pessoas na 
faixa etária entre 12 e 18 anos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 244-A §§ 1° e 
2° determina o seguinte: 

"Art. 244-A - Submeter criança ou adolescente, como tais definidos 
no "caput'' do art. 2° desta lei, à prostituição ou à exploração sexual 
(artigo acrescentado pela Lei no 9.975, de 23/6/2000.): 

Pena - reclusão de quatro a dez anos e multa. 
§ 1 o - Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em se que verifique a submissão de criança ou 
adolescente às práticas refe ridas no "caput" deste artigo (parágrafo 
acrescentado pela Lei n° 9.975, de 23/6/2000). 

§ 2° - Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da 
licença de localização e de funcionamento do estabelecimento 
(parágrafo acrescentado pela Lei 9.975, de 23/6/2000). 

Diante do exposto, contamos com a colaboração dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei que muito contribuirá para inibir a 
prática de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

- A Presidência deixa de receber o projeto nos termos da Decisão 
Normativa n° 8/2000. 

PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de usuários de telefones 

ce lulares pré-pagos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam os prestadores de serviço de telecomunicações na 

modalidade pré-paga em operação no território do Estado obrigados a 
manter cadastro atualizado de usuários. 

§ 1 o - O cadastro referido no "caput" deste artigo deve conter, além 
de nome e endereço completos: 

I - no caso de pessoa física , o número do documento de identidade 
ou o número de registro no respectivo cadastro do Ministério da 
Fazenda; 

11 - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no respectivo 
cadastro do Ministério da Fazenda; 

111 - o registro da informação a que se refere o art. 3°, inciso 11 , 
quando for o caso. 
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§ 2° - Os atuais usuários serão convocados para fornecimento 
dos dados necessários ao atendimento do disposto neste artigo no 
prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei , prorrogável a 
critério do Poder Executivo. 

§ 3° - Os dados constantes do cadastro deverão ser imediatamente 
disponibilizados para atender solicitação da autoridade judicial. 

§ 4° - O não-cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator 
à pena de multa de 1.000 (mil) até 10.000 (dez mil) UFIRs por infração 
cometida. 

Art. 2° - Os estabelecimentos que comercializem aparelhos de 
telefonia celular na modalidade pré-paga ficam obrigados a informar 
aos prestadores de serviço, no prazo de 24 horas após executada a 
venda, os dados referidos no artigo anterior, sob pena da sanção 
prevista em seu§ 4°. 

Art. 3° - Os usuários ficam obrigados a: 
I - atender à convocação a que se refere o § 2° do art. 1 °; 
11 - comunicar imediatamente ao prestador de serviços ou a seus 

credenciados: 
a) o roubo, furto ou extravio de aparelhos 
b) a transferência de titularidade do aparelho; 
c) qualquer alteração das informações cadastrais. 
Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste 

artigo ficará sujeito às seguintes penalidades: 
I- multa de até 1 O (dez) UFIRs; 
11 - bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos I e 11 , alíneas "a" e 

"b", deste artigo, por caracterizarem má utilização do aparelho. 
Art. 4° -As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria 

de Estado da Defesa Social, mediante procedimento administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, considerando-se a 
natureza, a gravidade e o prejuízo resultante da infração. 

Art. 5° - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Defesa 
Social, o cadastro informatizado de aparelhos de telefone celular 
furtados e roubados. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta dos recursos financeiros resultantes do recolhimento das multas 
estabelecidas no § 4° do art. 1 o e no parágrafo único, inciso I, do art. 
30. 



Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Sargento Rodrigues 
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Justificação: A proposição ora apresentada visa estabelecer um 
importante mecanismo de controle do crime organizado, cujos 
agentes, valendo-se da impossibilidade de identificação dos 
proprietários de telefones pré-pagos, utilizam tais aparelhos em 
atividades criminosas, sem que possa ser investigada a origem das 
ligações. 

Trata-se de matéria que outros Estados, como Rio de Janeiro e São 
Paulo, já regularam . Em um movimento simultâneo, passaram a 
consolidar os cadastros dos usuários disponibilizados à autoridade 
judicial e aos respectivos órgãos responsáveis pela segurança pública 
estadual. 

A permanecermos em Minas Gerais sem os cadastros de usuários 
de pré-pagos e de celulares furtados ou roubados, estaremos diante 
de um quadro hipotético não muito distante em que os criminosos de 
outros Estados venham adquirir tais aparelhos pré-pagos aqui, para 
não serem pegos em lugar algum. Além disso, se não nos 
preocuparmos com o referido uso inadequado de celulares que trazem 
utilidade e atendem às classes mais baixas, os celulares pré-pagos 
continuarão a representar um problema, fora do campo de 
investigação policial e, portanto, um forte incentivo ao aumento da 
criminalidade, conquanto militem em favor da impunibilidade 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Miguel Martini. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Antônio Carlos Andrada, Alberto Bejani , Elmiro Nascimento e 
Wanderley Ávila (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha. 
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público das galerias, companheiros e companheiras. Com 
muito orgulho faço hoje minha estréia nesta tribuna - a mais alta de 
Minas Gerais - como Deputado Estadual eleito pelo PT. Pela primeira 



870 
vez, dirijo-me a meus colegas parlamentares e ao povo de Minas 
Gerais e quero, com a bênção de Deus, reiterar o compromisso de 
cumprir os dispositivos legais que delimitam os direitos e deveres de 
meu mandato popular e assegurar aos meus eleitores, ao meu partido 
e ao povo de Minas que me comprometo também a fazer deste 
mandato um instrumento que permita a ampliação da participação 
popular, a diminuição das desigualdades sociais e a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária, utopia maior da minha e de 
tantas gerações. 

Assumo este mandato no momento em que o Brasil vive amplas 
perspectivas de mudanças. A esperança venceu o medo e, depois das 
trevas da ditadura e da longa noite de farra e de "privataria" neoliberal, 
o País aposta e crê que, com Lula, nossos sonhos, sonhados 
coletivamente, serão, aos poucos, transformados em realidade. 

Em contrapartida, se a esperança se espalha em nossos corações, 
a conjuntura mundial traz-nos preocupações e temores. A iminência 
de uma guerra deixa-nos não só preocupados com as conseqüências 
econômicas para nossa Pátria, mas também nos obriga a uma 
incessante luta pela paz e a uma constante condenação dos arroubos 
belicistas e neocoloniais de George Bush e seus asseclas. Um 
retumbante "não" à guerra também precisa ser uma bandeira desta 
Casa Legislativa. 

O fato é que, com ou sem a guerra, Lula, nosso Presidente, assume 
o Governo precisando reconstruir um país que, em oito anos, foi 
entregue à sanha do capital especulativo, vendeu as jóias da coroa e 
hoje tem pepinos e abacaxis para administrar, ao invés do leite e mel 
prometido por aqueles que venderam o País como panacéia para 
todos os males. 

O processo de mudanças já começou, embora se discuta, até com 
certa razão, a velocidade necessária para implementá-lo. Claro 
também está que Lula encontrou uma casa destroçada, com bela 
fachada e flores no jardim, mas com os alicerces corroídos, paredes 
em estado precário, vazamentos hidráulicos e pane na rede elétrica e 
telefônica. 

Alguns, mais açodados, gostariam que Lula simplesmente 
implodisse a casa para construir sobre terra arrasada. Mas a casa é 
apenas uma figura de linguagem, um recurso alegórico. Estamos 
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tratando de um país e, dentro deste lar simbólico, está um povo 
que não pode ver o teto desabar sobre sua cabeça. 

Meu principal papel político nesta Assembléia é a defesa do 
Governo Lula e dos seus projetos de resgate da Cidadania, de 
recuperação de um equilíbrio federativo, da retomada do 
desenvolvimento econômico e do crescimento do emprego e da 
renda. 

Meu apoio ao Presidente da República e ao seu Governo não é 
circunstancial, fisiológico ou conjuntural. Junto com Lula e tantos 
outros companheiros e companheiras, muitos dos quais meus colegas 
de bancada nesta Casa, fundamos, construímos e consolidamos um 
partido de trabalhadores. Durante vinte e dois anos, nas ruas, nas 
praças e nas portas de fábricas , viabilizamos uma alternativa de poder 
para provocar uma ruptura nas forças econômicas, plutocráticas e 
oligárquicas que dominam este País desde a chegada das primeiras 
caravelas. 

No plano estadual, junto com a nossa bancada, com o nosso bloco 
com o PC do B e em nome do PT, coloco-me em oposição ao 
Governo Aécio Neves. Assim quiseram as urnas, já que nossos 
candidatos majoritários - Nilmário Miranda a Governador e Tilden 
Santiago a Senador -, embora obtendo grandes votações, não 
lograram o êxito eleitoral. 

O veredicto das urnas também deu ao meu partido, individualmente, 
a maior bancada desta Casa. Legitimamente, constituíram-se blocos 
que, por mais que estejam regimentalmente sustentados e legalmente 
formulados , no fundo, não deixam de macular a vontade popular ao 
impedir que o maior partido desta Casa tenha espaço privilegiado em 
comissões de maior peso e relevância. 

Queremos, Sr. Presidente, como parlamentares, cidadãos e como 
bancada, debater todos os assuntos de interesse da população de 
nosso Estado. O atual Governador, que durante toda a campanha 
recusou-se a participar de qualquer debate, tem agora a oportunidade 
de mostrar a esta Casa a que veio e o que pretende. 

As decantadas leis delegadas, sobre as quais nosso partido já se 
posicionou, foram um mau começo. Ora, quem pretende governar 
com maioria mais do que absoluta, forjada pelos blocos parlamentares 
aqui consolidados, não precisa temer o contraditório nem fugir do 
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debate. Estaremos, acima de tudo, Sr. Presidente, exercendo 
nesta Assembléia Legislativa nossas prerrogativas constitucionais e 
nosso inalienável direito de fiscalizar o Executivo e de defender os 
interesses de toda a população e não de grupos ou corporações. 

Pretendo também, Sr. Presidente, caros colegas, imprimir uma 
marca pessoal no exercício deste mandato. Por seis anos, um 
mandato e meio, fui Vereador em Juiz de Fora e creio que, embora 
modesta, essa experiência será de grande valia para minha ação 
neste novo patamar que o destino e os eleitores me confiaram. 

A propósito - é interessante que se registre nos anais desta Casa -, 
a Câmara Municipal de Juiz de Fora comemora em 2003 seu 
sesquicentenário. São 150 anos de muita luta e trabalho, o que torna 
o Legislativo da Zona da Mata um dos mais antigos de Minas Gerais. 
Já estou encaminhando à Mesa, com o devido amparo regimental e 
apoio de algumas lideranças, requerimento solicitando uma reunião 
especial para festejar tão representativa causa. 

Juiz de Fora, a rigor, sofre hoje um esvaziamento econômico que 
tem como pano de fundo a própria crise global que atinge as regiões 
metropolitanas do País, mas que tem características peculiares que 
podem, se bem estudadas e dimensionadas, fazer com que a região 
retome os novos patamares desenvolvimentistas. 

Na tarde de ontem, o colega Deputado Pastor George e, em aparte, 
o Deputado Sebastião Helvécio, expuseram as dificuldades dessa 
região. Para tanto, um de nossos compromissos como parlamentares 
é com o resgate da história de nosso município, de nossa região. Uma 
nova arrancada que propicie que um novo modelo de 
desenvolvimento econômico venha não só respeitar as tradições e 
potencialidades de cada município, mas também apontar soluções 
coletivas que tragam benefício para todos. A criação, por exemplo, da 
Região Metropolitana de Juiz de Fora é uma solução que defendemos 
a curto prazo e esta Casa pode e deve entrar neste debate. 

Outra preocupação, senhoras e senhores, colegas parlamentares, 
que baliza minha ação parlamentar é a juventude. Penso - e acredito 
que seja o pensamento de colegas, como o Deputado Weliton Prado, 
companheiro de bancada, Deputados Gustavo Valadares, Leonardo 
Quintão e outros jovens Deputados desta Casa - que a inserção dos 
jovens no mercado de trabalho é uma política urgente e necessária, 
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mas que deve ser precedida e acompanhada pelo amparo à 
infância, pelo bem-estar na adolescência e por políticas públicas que 
permitam que crianças sejam crianças e não apenas vítimas da 
miséria, escravas precoces do mercado de trabalho ou alvo da 
prostituição infantil. Muito menos queremos crianças servindo de mão-
de-obra barata para o tráfico de drogas e para a contravenção. 

Nesse aspecto, creio que a educação, o esporte e o lazer são 
fatores de agregação da juventude e de criação de um sadio espírito 
de grupo e de manifestação de solidariedade. Tenho trabalhado 
incansavelmente por essas metas. Alguns na minha região, aqui 
também isso já está acontecendo, até me chamam de "deputado 
skatista", pelo fato de dar apoio a esse esporte que ainda é 
discriminado por parte da sociedade e ignorado por parte dos 
governantes, que pensam que a prática esportiva só se dá com uma 
bola nos pés. 

Sou, com muita honra, identificado com o "skate". Muitos 
desconhecem, e é importante essa informação para os nobres pares, 
que Minas Gerais já conta com vários campeões mundiais nas várias 
modalidades de "skate", que estão espalhando o nome de Minas, de 
sua Capital, Belo Horizonte, para além das fronteiras de nossa Pátria. 

Quero dizer aos nobres colegas que não se assustem com esta 
tribo, os nossos "skatistas" que estarão circulando pelos espaços 
desta Casa. Meus amigos "skatistas" - com seus brincos, correntes 
em suas roupas, tatuagens, "piercings" e cabelos coloridos -, talvez 
mais do que muita gente bonita, também acreditam que um novo 
mundo é possível. Meu mandato a eles pertence e meu gabinete na 
Assembléia Legislativa será uma extensão de suas lutas, 
reivindicações, vitórias e anseios. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Biel Rocha, 
parabenizo-o por suas palavras. A menos que esteja equivocado, é 
seu primeiro pronunciamento nesta tribuna, na Assembléia Legislativa, 
e é feito com bastante conteúdo, consistência, apontando o caminho 
que V. Exa pretende seguir em seu mandato, representando 
legitimamente o povo, principalmente o da sua região e o da sua 
cidade. 

Quero apenas fazer alguns reparos e correções, quando V. Exa. diz, 
por exemplo, que o Governador Aécio Neves fugiu dos debates. Pode 



não ter comparecido a debates promovidos por uma ou outra 
televisão, mas percorreu o Estado inteiro, fazendo campanhas e 
debates. E foi compreendido pela sociedade, que o elegeu no primeiro 
turno, fato inusitado neste Estado. Segundo, a lei delegada foi pedida 
pelo Governador Itamar Franco, o Governo anterior. Essa lei se 
justificou pela desordem em que o Estado se encontrava, sob o 
aspecto administrativo, e pela urgente necessidade em se adequar a 
máquina pública aos novos desafios, principalmente à intenção do 
Governador Aécio Neves de fazer com que Minas reocupe um espaço 
no cenário nacional que já foi seu e que foi perdido. Mais do que isso, 
quer trazer o desenvolvimento, o progresso e a melhoria da qualidade 
de vida para a população mineira. Essa lei delegada teve apenas a 
intenção de o mais rapidamente possível fazer esse ajuste na 
máquina administrativa, possibilitando que ele possa imprimir sua 
marca no Governo de Minas Gerais. 

Quanto ao mais, parabéns a V. Exa. Tenho a certeza de que, com 
muita galhardia e competência, saberá representar seus eleitores. 
Muito obrigado. 

O Deputado Biel Rocha - Agradeço o aparte, Deputado Miguel 
Martini. Teremos outras oportunidades para debater isso. 

Parafraseando Fernando Pessoa, creio que a vida vale a pena, se a 
alma não é pequena. Reconhecendo todas as minhas limitações 
pessoais e mesmo admitindo os limites de uma bancada de oposição 
em meio ao rolo compressor governista, quero, fraternalmente, 
anunciar que chego a este mandato com a alma ilimitada, com o 
coração maior do que caminhão de mudanças, como dizia minha 
saudosa avó Dolores, que assistiu à minha vitória , mas foi para junto 
de Deus antes de minha posse. 

Sou cidadão e estou Deputado. E é com muita paixão e muita 
emoção que cumprirei este mandato. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan. 
O Deputado Fahim Sawan - Exmo. Sr. Presidente, demais membros 

da Mesa diretora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, senhores e 
senhoras jornalistas presentes, funcionários desta Casa, 
telespectadores da TV Assembléia , meus amigos do Triângulo 
Mineiro, povo mineiro. Aproveito a primeira vez que ocupo esta tribuna 
para agradecer a acolhida que eu e os demais parlamentares de 
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primeiro mandato recebemos dos Deputados, da imprensa e de 
todos os funcionários desta Casa. 

Agradeço também ao povo que me elegeu, bem como a suas 
cidades, tendo que citar em especial: Conceição das Alagoas, 
Conquista, Sacramento, Veríssimo, Delta, Água Comprida, Santa 
Juliana, Pirajuba, Nova Ponte, Araxá e minha querida Uberaba. 

Só a vitória nas urnas não é a garantia de que obteremos sucesso 
neste novo trabalho de Deputado de nosso Estado. Vários foram os 
parlamentares, grandes oradores, que desde a abertura dos trabalhos 
nesta Casa me precederam, enfocando as dificuldades, os problemas 
e os desafios que todos nós, juntamente com o Poder Executivo, 
teremos que enfrentar. Ponderaram ainda sobre o momento que 
vivemos, momento este que considero histórico; se soubermos 
compreendê-lo, poderemos mais tarde, quem sabe, dizer que foi um 
privilégio vivê-lo. 

Estar aqui hoje, com mais de 53 mil votos, representa muito mais do 
que eu poderia esperar um dia merecer nesta minha incipiente 
trajetória política. Cheguei a Uberaba há 26 anos, vindo de minha 
pequena Miguelópolis, oriundo de pais estrangeiros- libaneses-, que 
escolheram este País para fazer as suas vidas e constituir família; em 
Uberaba estudei, formei-me médico e fui acolhido na vida profissional, 
social e familiar. Tenho a honra de dizer que, há mais de 1 O anos, sou 
cidadão uberabense. Fui líder de minha classe, presidindo a 
sociedade médica daquela cidade, professor universitário, tendo sido 
Diretor de curso, Conselheiro-Delegado do CRM de Minas Gerais, 
mas foi como Gestor Reg1onal de Saúde e Secretário de Saúde do 
Município de Uberaba que me despertou a vontade de participar mais 
efetivamente da vida pública, disputando a cadeira de Deputado 
Estadual. 

Eu , que sempre fui médico na iniciativa privada, estava, como 
Secretário, sendo médico de toda a população, seres humanos que, 
não tendo outros recursos, procuravam o serviço público como a única 
possibilidade de serem atendidos na hora da sua dor. Para nós que 
fomos formados para curar, aliviar ou confortar a quem padece de 
alguma enfermidade, nada pior que nos sentirmos impotentes para 
exercer nossa função, pela falta de estrutura, pela falta de 
profissionais, pela falta de envolvimento, pela descrença. Sirvo-me 
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desta reflexão para, neste momento, registrar a grave situação em 
que se encontra o hospital-escola da Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro, onde me formei , instituição das mais respeitadas e 
tradicionais no ensino da medicina brasileira. 

É importante frisar os esforços empreendidos por lideranças 
políticas locais no sentido de buscar soluções gerenciais e financeiras 
para salvar o Hospital Escola de Uberaba, que hoje está enfermo, 
paradoxo cruel para um órgão que se destina fundamentalmente a 
acolher, tratar e aliviar a dor de toda uma região que depende 
exclusivamente dele para socorrer a população mais carente. 

Com alegria, trabalharei na Comissão de Saúde desta Casa, com o 
firme propósito de empregar toda a minha modesta experiência na 
área, a fim de criar um vínculo de suporte ao Governo Aécio Neves, 
que, com sua sensibilidade e experiência já demonstradas, entende 
como prioridade fazer um grande mutirão em prol da saúde pública de 
Minas Gerais, visto que, para gerenciar essa área, nomeou o 
companheiro Pestana, que, ao longo de sua carreira pública, tem se 
notabilizado pelo sentido social e humano na administração das 
atividades que foi convocado para exercer. Faz-se necessário, neste 
momento, sensibilizar a todos os meus pares da importância desta 
Casa na participação do resgate dos hospitais universitários de toda 
Minas Gerais e do Hospital Escola da minha cidade de Uberaba. Serei 
incansável naquilo que o meu mandato permitir para, juntos, colaborar 
no ressurgimento dessas casas tão necessárias a nossa população. 

Aqui, não seremos poupados dos problemas existentes. A época do 
discurso fácil , não tenham dúvida, para mim já passou. Agora, a nossa 
frente , desfilam as promessas de campanha, os problemas, os 
pedidos de emprego e de nomeações. A nossa ansiedade é muita, a 
vontade de realizar maior ainda. Afinal , fomos eleitos para servir. O 
povo quer soluções. Tenho certeza de que todos queremos trabalhar 
para encontrá-las. Porém, não basta querer, temos de criar os meios e 
trabalhar duro para gerá-las. 

Se não plantarmos, nada teremos a colher. Estamos aqui para 
plantar. Infelizmente, encontramos junto com nosso Governador um 
grande solo árido na nossa Minas Gerais. Tenho fé em Deus, tenho fé 
nos homens, tenho fé em que estamos começando de novo, e, com 
nosso trabalho, honraremos cada voto que recebemos. Tenho 
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esperança de que juntos - Governo, Deputados e todos os homens 
dispostos - saberemos recultivar a nossa terra, deixando, nem que 
seja para futuras gerações, a colheita do fruto bom. 

Quero, humildemente, contar com a ajuda de todos os nobres 
Deputados e de todos aqueles que aqui vieram para servir, que, como 
eu, deixaram sua família e seus afazeres para ficar à disposição de 
Minas Gerais. Deixei , ainda, a prática da medicina, que é a minha 
paixão. Mas foi essa mesma paixão que me fez descobrir a vontade 
de ser médico de mais pessoas. Não me iludo, pois sei que não 
mudarei o mundo. A vida é construída nos sonhos e concretizada no 
trabalho. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Obrigado pelo aparte. Na 
UNIUB, tenho um filho e um sobrinho estudando respectivamente 
Odontologia e Direito. Nas minhas andanças por Uberaba tive a 
oportunidade de conhecer o grande trabalho realizado por V . Exa. 
naquela região. Portanto, parabenizo-o, desejando-lhe boa sorte em 
seu mandato. Conheço o seu idealismo. Ressalto que não somente 
Uberaba e o Triângulo Mineiro ganharam com sua vinda para esta 
Casa, mas também toda Minas Gerais, que espera muito de sua 
capacidade, eficiência, e, principalmente, do seu conhecimento na 
área da saúde, que tanto precisa ser melhorada. Parabéns, muito 
sucesso e êxito nesse mandato que se inicia. 

O Deputado Fahim Sawan - Deputado Doutor Viana, agradeço a V. 
Exa. e a todos os Deputados, principalmente aos colegas médicos 
desta Casa. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Fahim Sawan , 
registro a nossa alegria, como companheiro de partido de V . Exa. 
Temos a convicção de que ganha de fato não apenas Uberaba e o 
Triângulo Mineiro, que já contam nesta Casa com uma bancada de 
homens sérios, íntegros e experientes. Com certeza, ganha Minas 
Gerais, num segmento extremamente carente de companheiros que 
possam nos ajudar a construir um modelo de saúde pública que 
atenda com dignidade a nossa gente. 

Não temos dúvida de que o SUS representou avanço a partir da 
Constituição de 88, com a sua implantação,mas a falência desse 
sistema é visível em vários pontos, havendo, pois, necessidade de 
revisão. De forma clara e enfática, nosso Governador, durante a 
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campanha, manifestava preocupação em fortalecer determinados 
pólos de saúde que atendessem aos cidadãos mais próximos de sua 
região. Fui Prefeito de Divinópolis e senti de perto o drama que é 
receber pacientes não apenas daquela cidade, mas de toda a região, 
sem o devido apoio das instâncias estadual e federal. 

O nobre Deputado, com a sua experiência, homem público na 
saúde, como foi e agora se tornou, para nossa alegria, homem público 
nesta Casa do povo mineiro, muito nos ajudará, assim como ao 
Secretário Marcos Pestana, ao Hely Tarqüínio, grande Deputado que 
está como Secretário Adjunto, e ao Governador a cumprir seu 
compromisso com o povo de Minas, fazendo com que a saúde deixe 
de ser privilégio de poucos ou sofrimento de muitos que enfrentam 
longas filas e viagens à Capital. Queremos bom atendimento em Belo 
Horizonte, mas também que nossas cidades-pólo, assim como as 
pequenas cidades e as Santas Casas do interior, possam investir de 
modo que a saúde seja direito de todos. 

Parabéns a V. Exa. Sua missão, que também será nossa, em muito 
melhorará a qualidade de vida do povo mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Fahim Sawan - Agradeço o aparte do Deputado 
Domingos Sávio. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, membros da Mesa, 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, representantes da imprensa, 
funcionários da Casa, visitantes, cumprimento a todos. 

Ocupo esta tribuna para agradecer a confiança dos meus 
companheiros de partido, do Bloco Parlamentar do qual fazemos parte 
e de todos os companheiros desta Casa, ao nos possibilitar assumir, 
por indicação do PSDB e do Bloco, a Presidência da Comissão de 
Administração Pública. A razão desse agradecimento não se limita à 
satisfação, mas à consciência do dever cívico, intrínseco nessa 
missão. 

Vivemos um momento em que não se aceita mais - como dito, com 
muita propriedade, pelo Deputado Fahim - o discurso fácil. Não se 
aceitam mais demagogias, que a estrutura pública seja um peso nas 
costas do cidadão, e não perspectiva de solução dos seus problemas. 
A experiência adquirida como Prefeito de Divinópolis e a vivência que 
temos no dia-a-dia ao lado de comunidades mais simples nos deixa 
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claro que é imprescindível uma mudança profunda do Estado e das 
estruturas que lhe dão sustentação. Sob pena de comprometermos o 
próprio Estado democrático, precisamos ter humildade para repensar 
nossas estruturas. O Governador Aécio Neves vem apontando o 
caminho ao dispor-se a fazer reforma administrativa que busque não 
apenas o enxugamento da máquina, mas a otimização dos recursos 
humanos de forma a valorizar os servidores. 

Principalmente para que os serviços públicos cheguem ao cidadão. 
Essa missão não tem conotação partidária, mas compromisso ético, 
para que a administração pública seja transparente. O Presidente 
Mauri Torres também aponta na direção correta ao dar abertura e 
transparência às contas desta Casa. Que isso seja feito de forma 
plena, que não haja dúvida sobre quanto ganha cada Deputado, 
quanto lhe é atribuído a título de ajuda de custo, o que representam 
essas ajudas de custo, que tipos de despesas cobrem e como o 
Deputado gasta cada centavo. Essa transparência deve ser inerente à 
atividade pública. A missão que me está sendo atribuída pelos 
companheiros é a de presidir uma comissão que deve se pautar pela 
ética, pela seriedade com as coisas públicas e pela busca de um 
Estado administrativo, que, além de preservar o Estado de direito, seja 
eficiente, sirva à comunidade e não a interesses corporativos ou de 
minorias, deixando de ser palanque de demagogia. Aturamos a pecha, 
embora nunca a tenhamos aceitado, de neoliberais. Todos sabem 
que, pela estrutura político-partidária do País, há muito nenhuma 
Prefeitura, Estado nem a União são governados por um partido só, 
mas por alianças partidárias. Nós, do PSDB, muitas vezes, fomos 
acusados de neoliberais, ao propor ao País alternativas 
administrativas que hoje vemos, até com certa satisfação, sem ironia e 
com respeito, ser mantidas e ampliadas por aqueles que se tornavam , 
além de críticos, algozes. Podemos dizer que, embora com uma 
oposição séria, agiam também com uma cegueira histórica, e já não é 
admissível insistir nessa pecha. Eles eram simplesmente neoliberais, 
mas nós somos socialistas plenos. Mas, e a prática, e a ação, e os 
resultados concretos para a população? A administração deve ter este 
nível de seriedade: discurso e prática devem ser um só. Nosso 
discurso nesta Casa tem sido pela ética, pela transparência e pela 
seriedade na condução dos recursos públicos, no diálogo com o 
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servidor, imprescindível para que a máquina administrativa 
funcione bem; não o diálogo demagógico, conivente com tudo o que 
reivindicarem. É preciso ver o que o Estado pode pagar, e o Estado é 
o povo, representado temporariamente por nós. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Este assunto deve ser 
debatido exaustivamente nesta Casa, ou seja, sair do discurso para a 
prática, principalmente na situação em que o Estado de Minas se 
encontra. Prefeitos que fomos, o nobre colega de Divinópolis e nós, de 
Governador Valadares, simultaneamente, sabemos que se trata de 
questão muito delicada, principalmente esta de o município ter 
capacidade de endividamento. O Governador Aécio Neves está nos 
Estados Unidos procurando o BIRD para conseguir financiamentos 
para obras importantes nas áreas de rodovias, saneamento básico, 
etc. Mas um Estado que gasta 73% da arrecadação com folha de 
pagamento, que gasta 13% da arrecadação líquida com 
compromissos de débitos com a União, dificilmente terá capacidade 
de vencer o endividamento. E por aí teria as portas fechadas para 
obter financiamentos nos âmbitos nacional e internacional. O próprio 
Presidente Lula teria dificuldades em ajudar Minas Gerais numa 
situação como esta. Sabemos que outros Estados estão em situação 
semelhante. Minas Gerais está numa situação extremamente 
delicada. Precisamos encarar isso com seriedade, conforme V. Exa. 
bem assinalou. 

Além do mais, precisamos trabalhar para que o nosso Estado seja 
cada vez mais auto-suficiente, não fique de chapéu na mão perante 
órgãos e organismos internacionais e até a União. Essa política 
precisa ser adotada também no âmbito municipal. Sabemos que a 
Constituição Federal dividiu de tal forma o "bolo", que as fatias 
maiores ficaram com o Governo Federal. Os Estados e municípios 
ficaram tremendamente prejudicados, razão maior para que procurem 
cada vez mais ser auto-suficientes. 

Para Minas Gerais se tornar auto-suficiente , o Governador Aécio 
Neves está na trilha certa, precisa tomar medidas firmes, fortes, de 
transformação de comportamento para que este Estado, efetivamente, 
se torne independente e progressista. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado Bonifácio 
Mourão, especialmente pela experiência que traz, não só de Deputado 



constituinte, mas também de brilhante Prefeito da nossa 
Governador Valadares. 

O momento requer de todos nós visão adequada dos tempos atuais, 
comportamento em sintonia com a indicação do que a população quer 
de seus representantes, que ajam e atuem com transparência e 
coerência. O momento também nos indica com clareza a necessidade 
de harmonia de ações. Não se trata de ninguém ofuscar o brilho do 
outro nem de haver mera conivência. Refiro-me à necessária 
harmonia entre os Governos Federal e Estadual e as ações dos 
Prefeitos em seus municípios. 

Claro que nós, representantes do povo, com posições ideológicas 
ainda que divergentes em alguns pontos, temos que nos pautar pela 
coerência e pela postura cívica de compreender que não é 
simplesmente desejar, da boca para fora, que o Presidente Lula seja 
bem-sucedido no seu Governo, que o Governador Aécio Neves 
também o seja, é agirmos em sintonia e sincronismo perfeitos, para 
que de fato saiamos do imobilismo: votar leis nesta Casa. agir em 
diálogo permanente com o Executivo, para que as transformações que 
a nossa comunidade reclama aconteçam, para que de fato venham os 
benefícios na área da saúde, da segurança e da educação. Não há 
desenvolvimento em Minas Gerais nem no Brasil , com essa recessão 
perversa, que aumenta o desemprego a cada momento. Portanto, é 
preciso que tenhamos muito cuidado. Com certeza os cidadãos 
mineiros estão atentos a todos nós, aos nossos discursos, não para 
aceitá-los de forma fácil nem para atribuir a eles aplausos fáceis. 

A cada momento, a população quer saber do resultado que vamos 
oferecer. Não é na inércia e na paralisação da Casa que 
alcançaremos os nossos objetivos. É no sinergismo, no esforço 
conjugado, respeitadas as divergências, objetivando aquilo que nos é 
comum: o bem-estar da nossa comunidade, a análise objetiva das 
proposições e o voto com coerência de quem veio aqui para buscar 
resultados para o povo mineiro. 

Estaremos de ouvido e coração abertos a cada membro desta Casa, 
para discutir cada projeto que tramitar pela Comissão de 
Administração Pública, com sentimento cívico de que não se está a 
serviço de "a" ou "b", mas da administração pública: o que é do povo, 
deve ser para o povo. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento 

Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

público que nos assiste pela TV Assembléia, visitantes das galerias, 
gostaríamos, inicialmente, de ressaltar a atitude do Governador Aécio 
Neves no que diz respeito à criação da Secretaria de Estado da 
Defesa Social. Passamos quatro anos, ou seja, a legislatura passada, 
na tentativa não só de fazer com que as polícias pudessem se 
integrar, mas também buscar maior harmonia. Além disso, é que haja 
melhoria na qualidade da prestação do serviço de segurança pública. 

Infelizmente, por mais que tentássemos, esbarrávamos na falta de 
boa-vontade do Governador Itamar Franco. Apesar de ter pertencido à 
base do Governo, verifico que uma coisa é ser base de Governo, 
outra é perder a coerência ou o norte político. Independentemente de 
qual seja o governo, deixo isso claro na minha atuação parlamentar. 
Volto a repetir que não podemos, em momento algum - aqui muito 
bem dito no final das palavras do Deputado Domingos Sávio, que 
estará na Comissão de Admin istração Pública -, depender do 
interesse público de A nem B. Certamente o interesse do povo tem de 
prevalecer, senão perdemos o sentido de estar nesta Casa, ocupando 
a tribuna, votando qualquer projeto de lei ou defendendo interesse que 
não seja coletivo. 

Portanto, com muita alegria, também tive a oportunidade de sugerir, 
dando contribuição, ao apoiar o Governador Aécio Neves. Entregamos 
a ele a Proposta de Emenda à Constituição n° 87. Como primeiro 
signatário, a apresentamos na legislatura passada, e obviamente essa 
proposta foi fruto de discussão por vários Deputados. Foram 
convidados chefes de polícia e aqueles que estavam preocupados e 
investidos no cargo e na autoridade de discutir a questão da 
segurança pública. Trouxemos também o Ministério Público, o Poder 
Judiciário, o setor penitenciário, a Polícia Civil , a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros. 

Com essa contribuição, tivemos a oportunidade de, posteriormente, 
ver o Governador Aécio Neves, por meio de lei delegada, criar a 
Secretaria de Estado da Defesa Social, que, na verdade, é uma cópia 
fiel da Proposta de Emenda à Constituição n° 87, da qual tivemos a 
felicidade de ser o primeiro signatário. Logo, fico feliz, mas gostaria de 
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ressaltar, pois muito lutei pela criação dessa Secretaria no Governo 
anterior, que, infelizmente, em alguns momentos, cheguei a ouvir 
Secretários próximos do Governador Itamar Franco dizerem que não 
tomaria a atitude de mexer com essa questão de integração, pois a 
Polícia Militar é "meio emblemática". Por diversas vezes tive a 
oportunidade de discordar do Governador. Não estamos preocupados 
se a questão é emblemática ou não, mas precisamos ter solução na 
área da segurança pública, porque é o que a população vem 
cobrando; aliás, por várias vezes, ocupando esta tribuna também 
cobramos. Infel izmente, a base do Governo não nos deixava votar o 
projeto de lei nesta Casa, uma vez que se tratava de proposta de 
emenda à constituição, que, por isso, não passaria pelo crivo do 
Governador para vetar ou sancionar. Não tivemos a acolhida, e nem 
sequer a emenda à Constituição chegou a ser colocada em pauta; 
porém fico feliz: a democracia tem essa característica de alternância 
de poder. Nessa alternância encontramos um Governador jovem e 
disposto a fazer mudanças, desde que sejam equilibradas e na 
direção certa, buscando o aperfeiçoamento da máquina pública. 

Quero ressaltar que a Secretaria de Estado da Defesa Social 
conseguirá êxito, pois tem um ún1co Secretário e chefia a Polícia Civil , 
a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Subsecretaria de Assuntos 
Penitenciários. 

A partir daí, portanto, podemos falar em traçar as questões de 
políticas públicas para esse setor, já que até então não tínhamos - e 
ainda não temos, por estarmos no princípio - um processo dentro 
desse novo Governo. Portanto, teremos condições de diminuir a 
superposição de funções e de acabar com a duplicidade de órgãos 
nas duas policias, tais como academias, centrais de polícia e de 
inteligência. Isso quer dizer que temos aparatos dissociados um do 
outro e que, a partir do momento em que o Secretário de Estado tiver 
a competência e a autoridade legal, delegadas pelo Governador, para 
fazer com que esses Chefes de Polícia assentem-se à mesma mesa, 
poderemos falar em dar o passo inicial para a chamada integração, 
confundida por muitos com unificação, a qual só pode ser tratada 
alterando o art. 144 da Constituição Federal, o que certamente deverá 
ser feito no plano federal. 

Gostaria de dizer que esperamos muito. A Comissão de Segurança 



Pública foi criada na Legislatura passada e, se tivermos 
oportunidade, como tudo indica. estaremos presidindo essa Comissão 
nesta Casa. Não queremos fazer um trabalho atabalhoado ou às 
pressas, mas um trabalho visando um planejamento para dois anos 
nessa Comissão, buscando informações e dados, debatendo e 
discutindo com os conselhos comunitários de segurança pública e 
trazendo à Assembléia, de comum acordo com os demais pares da 
Comissão, os Chefes de Polícia, de Bombeiro e o Subsecretário de 
Assuntos Penitenciários. 

O Governador, certamente, tomou atitude muito acertada quando da 
nomeação do Delegado Otto Teixeira Filho para chefiar a Polícia Civil ; 
da permanência, ainda que temporária , dos Coronéis Álvaro Antônio 
Nicolau e Marcelino Bombeiro, e, agora, com a Subsecretaria de 
Assuntos Penitenciários, do Dr. Agílio Monteiro, ex-Diretor da Polícia 
Federal. São grandes nomes e tenho certeza de que, com a direção 
do Desembargador Lúcio Urbano, essa Secretaria terá uma nova 
dimensão e avançaremos muito na questão da segurança pública. 

Temos tudo para dar certo e o modelo está aí colocado. No que 
depender desta Assembléia e da Comissão de Segurança Pública, 
seremos parceiros do Governo, mas em momento algum deixaremos 
de cobrar dele a responsabilidade que lhe cabe para com a segurança 
pública. 

Volto a repetir: estou na base do Governo e quero deixar claro que, 
hoje, enfrentamos um corte de 20% em todas as Secretarias. Em 
alguns lugares encontramos dificuldades, mas o corte é aceitável. 
Porém, no caso específico, que passo a narrar, do Corpo de 
Bombeiros, a situação está ficando muito difícil. O Corpo de 
Bombeiros possui, hoje, 32 instalações, em 32 municípios. Sua última 
instalação foi criada em São João Del-Rei, que possui um grande 
patrimônio histórico, atendendo à solicitação do então Deputado 
Federal Aécio Neves. Isso ocorreu no ano de 1997. Tenho certeza de 
que nesta Casa há vários parlamentares e lideranças, até mesmo ex-
Prefeitos, que tentaram criar o Corpo de Bombeiros em suas cidades 
ou em cidades próximas, mas não o conseguiram por falta de 
recursos e de estrutura. Vejamos alguns números: o Corpo de 
Bombeiros conta apenas com 32 unidades em municípios. Se ocorrer, 
por exemplo, incêndio de certa gravidade em Unaí, cidade de porte 



médio, localizada a cerca de 500km de Belo Horizonte, no 
Noroeste do Estado, e a 150km de Brasília, certamente não teremos 
condições de fazer o bombeiro ali chegar, porque a unidade mais 
próxima está muito mais distante do que o Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. E assim acontece muitas vezes, quando ocorre 
qualquer tipo de incêndio ou sinistro em que haja a necessidade de 
intervenção do Corpo de Bombeiros. 

Portanto, o Corpo de Bombeiros não existe em Unaí e em outras 
cidades de porte médio em nosso Estado. Temos 853 municípios, e 
apenas 32 possuem unidades do Corpo de Bombeiros. 

Se acontecer um incêndio de grande proporção na cidade de Unaí, 
quando o Corpo de Bombeiros de Brasília ou de outra cidade mais 
próxima chegar ao local do incêndio, não haverá mais nada a fazer 
senão revirar os entulhos, o resto das cinzas e dos corpos. 

Tivemos oportunidade de fazer, pessoalmente, um apelo ao 
Governador Aécio Neves, no dia 1 O. Retornei ao Secretário de 
Governo, Danilo de Castro, e fiz a mesma colocação, incluindo dados 
precisos e mostrando que, no ano de 2000, o Corpo de Bombeiros 
separou-se da Polícia Militar, por meio da Emenda à Constituição n° 
39, de 1999. No ano de 2000, já dispunha de orçamento próprio. 

Portanto, o orçamento previsto era de R$8.095.244,00 e sofreu um 
corte de 1,17%, caindo para R$7.999.992,00. No ano de 2001 , o 
Corpo de Bombeiros tinha um orçamento previsto de R$8.020.000,00 
e sofreu um corte de 15,74%, caindo para R$6.799.992,00. Em 2002, 
o orçamento previsto e votado pela Assembléia, em forma de lei, era 
de R$7.029.400,00, sofrendo um corte de 7,74%, só podendo utilizar 
R$6.476.957,00. Agora, para nossa surpresa, o Corpo de Bombeiros 
tinha o mesmo orçamento previsto para 2002, que era de 
R$7.029.400,00, sofreu um corte de 26% e ficou com um orçamento 
previsto de R$5.197.812,00. 

Logo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quando 
buscarem do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros uma forma 
de instalá-lo em qualquer cidade em que os nobres pares tenham 
atuação política, saibam desde já que a situação é lastimável. Ao 
bombeiro só falta pegar as chaves, fechar as portas e cruzar os 
braços, porque, com um orçamento desses, não tem jeito. 

Não podemos negligenciar esse assunto. Sofremos, agora, no mês 



de janeiro, fortes chuvas em todo o Estado, e, em especial, em 
algumas cidades como Belo Horizonte e Caratinga. A quem fomos 
pedir socorro? Ao Corpo de Bombeiros. E os soldados do Corpo de 
Bombeiros, bravamente, trabalharam por 24, 48 e 72 horas sem parar, 
dando demonstração de responsabilidade e respeito à própria 
profissão e à vida. Mas como fazer salvamento e utilizar viatura bem 
equipada, se o Corpo de Bombeiros passa por esse sacrifício? 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)- Obrigado pelo aparte. 
Desejo parabenizá-lo pela fala. É uma preocupação também deste 

parlamentar a questão da segurança. Não só a nossa Capital, mas 
também Minas clamam por segurança. Acreditamos na proposta do 
Governador Aécio Neves de unir a Polícia Civil , Militar e o Corpo de 
Bombeiros. 

Tivemos oportunidade de fazer uma visita ao Desembargador Lúcio 
Urbano, ao Dr. Otto e ao Coronel Álvaro e de expor a situação, 
principalmente, da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Precisamos dar total apoio, porque, hoje, as famílias sentem-se 
presas dentro de suas próprias casas, os bandidos estão à solta e a 
polícia não pode trabalhar adequadamente. Os equipamentos são 
sucateados e não há recursos para fazer um bom policiamento. Então, 
em relação à questão do Corpo de Bombeiros apresentada por V. 
Exa., nos orçamentos aprovados nesta Casa, sempre existem essas 
dificuldades. 

Nobre Deputado, acredito que este Deputado também terá uma 
atuação junto a V. Exa. na Presidência da Comissão de Segurança. 
No Município de Belo Horizonte, fui membro efetivo do Conselho de 
Defesa Social. Em acordo firmado com o Presidente desta Casa 
juntamente com o Deputado Durval Ângelo, faremos parte do 
Conselho de Defesa Social. As Comissões de Segurança e de Direitos 
Humanos, com toda a certeza, trabalharão para dar maior segurança 
ao povo de Minas Gerais. 

Parabenizo a V. Exa. e quero dizer que o Deputado terá um aliado 
na Casa no que diz respeito à segurança do Estado, principalmente 
com o trabalho que V. Exa. vem prestando nesta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço-lhe o aparte, Deputado 
Célio Moreira, que foi um Vereador muito atuante na Capital. 
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Concluindo, gostaria de dizer que ocupamos a tribuna para falar 

da situação precária do Corpo de Bombeiros, porque precisamos do 
apoio de todos os parlamentares. Precisamos também que a 
sociedade conheça verdadeiramente o orçamento do Corpo de 
Bombeiros. Não podemos deixar essa instituição tão valorosa e 
valiosa, pelo tipo de trabalho realizado, numa situação dessas. 

Entendo que o Governador tem motivos para fazer os cortes, mas 
gostaria de contar com o bom-senso de S. Exa. , para fazer algum 
remanejamento de verba ou executar um corte em outra área que 
certamente não tenha a grande necessidade que tem o Corpo de 
Bombeiros. Não podemos deixar que este praticamente feche as suas 
portas, porque não tem condições de atender à população. Há mais 
de três anos, o Corpo de Bombeiros não recebe um centavo de 
investimento. Recebe apenas o dinheiro para custear o que já se 
encontra funcionando, e de forma precária. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

tentarei encerrar a fala de ontem sobre o leite. Todos os anos, no 
período de estocagem, as indústrias exercem forte pressão redutora 
de preço, e a seguir, no momento de vender o produto estocado, 
elevam os preços, obtendo lucros astronômicos que nem sequer 
respingam no produtor. 

Nessas manobras só ganham a indústria e os supermercados, 
ficando de fora o produtor e o consumidor, que sempre perdem. Isso 
exige a imediata intervenção dos órgãos de defesa da ordem 
econômica. 

Portanto, os empréstimos subsidiados, negados ao produtor, são 
oferecidos à indústria, favorecendo a estocagem, que só beneficia os 
poderosos, em detrimento dos produtores. 

Não pode ser esquecida a grave crise da dívida rural , que também 
resultou em uma CPI cujas alarmantes conclusões acusam o Banco 
do Brasil como o principal fraudador, reforçando a tese de que o 
nosso pior inimigo é a traição daqueles que têm a finalidade de nos 
ajudar e de que tudo ocorreu com a conivência dos órgãos públicos e 
das entidades de classe já mencionadas. 

Soma-se a todas essas adversidades a ausência absoluta de 
propaganda que vise a aumentar o consumo de leite, o péssimo 



estado de nossas estradas, a proliferação do furto de gado, a 
exagerada carga tributária, exacerbada pelos abusos da fiscalização, 
e as despesas com usinagem, que antes era feita pela indústria e hoje 
foi transferida para o produtor, que é compelido a implantar os 
tanques de expansão. Além do alto custo, têm elevadas despesas 
com manutenção, gastos com energia e o gravíssimo risco de perder 
o leite quando há enguiço. 

Devemos lembrar também que a vaca leiteira exige vultosas 
despesas com medicamentos, que são caros, e gasta mais energia 
que o boi de carro ou o burro de carroça. 

Nunca o produtor de leite foi tão sacrificado. Não se conhece outra 
classe que tenha sobrevivido a tantos martírios, o que demonstra a 
inabalável fibra dos produtores, que permanecem na atividade em 
respeito à tradição que herdaram de seus antepassados e, se não 
forem atrapalhados, são capazes de, em curto prazo, ressurgir das 
cinzas e suprir o mercado interno, evitando a importação, e ainda 
produzindo sobras para exportação. 

Todos esses abusos foram praticados, apesar de a vaca ser 
considerada a ama da humanidade, e o leite, o mais nobre dos 
alimentos; e de ser essa a atividade tecnicamente mais apropriada 
para as regiões montanhosas próximas aos grandes centros e a que 
mais gera emprego por capital empatado. Importante fixador do 
homem ao campo e um dos maiores elevadores do PIS, a produção 
de leite é extremamente desgastante. Além disso, o leite é um 
alimento perecível e impossível de ser estocado na fazenda, razão 
pela qual exige garantia para evitar a síndrome da corda no pescoço 
ou da brasa na mão. 

Aliás, esses são os principais motivos de a atividade ter-se 
transformado em verdadeira escravidão, em que é negado ao produtor 
até mesmo o direito de reivindicar, sendo obrigado a comparecer ao 
trabalho desprotegido, com chuva ou sol, com frio ou calor, em dia 
santo e feriado, na alegria e na tristeza-simbolizada esta nas lágrimas 
que vimos rolar do rosto de um retireiro e que se misturavam com o 
leite que caía no balde, no dia da morte de sua mãe. 

Assim, o que se pretende amparar não é somente o produtor, mas 
todos os que estão envolvidos na guerra de produzir leite. 

Desse contexto, emerge a imperiosa necessidade de dar segurança 



XX9 
ao setor, a qual, inevitavelmente, leva à garantia do preço mínimo, 
realista e digno, tomando-se como base a planilha de custo da 
EMBRAPA, com a participação de produtores. Tal planilha deve 
refletir os custos do produtor, sem os subterfúrgios ou devaneios dos 
burocratas. 

Outro grande problema é a indefinição de uma raça para produzir 
leite. Nossa maior esperança são as raças zebuínas e os mestiços, 
que demandam intensa pesquisa, enganosamente desviada pelo 
nosso principal órgão pesquisador para o holandês importado, que 
demonstrou não se ter adaptado ao nosso meio. 

Parabenizo a Mesa por revogar a premiação por "performance", 
pois, afinal de contas, a democracia prevalece. Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, protocolei . em 21 de 

fevereiro, requerimento dirigido à Mesa desta Casa para que fosse 
feita a inserção, nos anais da Assembléia , de artigo publicado no 
"Estado de Minas", de 16 de fevereiro do corrente ano. Esse artigo é 
do articulista e Presidente do Conselho Consultivo do Condomínio 
Diários Associados, Sr. Hidelburgo Pereira Diniz. O título do artigo 
"Ações de um bom Prefeito" destaca a atuação das últimas três 
administrações populares à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Mostra os avanços obtidos na área da educação, da saúde, de 
saneamento básico, de transportes urbanos. Destaca também a 
questão da limpeza e da drenagem da Lagoa da Pampulha. São 
palavras finais do autor: "considero-me insuspeito para elogiar as 
mudanças que se inic1aram a partir da administração Patrus Ananias, 
porque não tenho nenhum tipo de compromisso com seus executores, 
apesar de manter relações cordiais com todos eles. Trata-se de 
homens públicos sérios, cujo rigor ético e vocação cívica merecem o 
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respeito da sociedade". 

Solicito sua inclusão nos anais da Casa, devido à postura insuspeita 
do Dr. Hidelburgo. Admiro-o muito por seus artigos de conjuntura 
nacional escritos no ano passado, no "Estado de Minas". Agora 
destaca esse belíssimo trabalho desenvolvido por Fernando Pimentel 
na Prefeitura de Belo Horizonte. 

A segunda questão diz respeito à decisão da Mesa da Assembléia 
de revogar a deliberação do ano passado, que tratava do plano de 
carreira dos servidores. Foi medida sábia e correta. Além disso, do 
ponto de vista legal, a Mesa não teria outro caminho, porque 
resolução aprovada por esta Casa, com quórum qualificado e 
tramitação segundo o Regimento Interno, não poderia ser modificada 
por uma deliberação. Certamente a Mesa ouviu os inúmeros 
argumentos jurídicos dos Procuradores da Casa. Lembro aqui que, há 
duas semanas, fiz um requerimento à Mesa, pedindo a cópia do 
parecer dos Procuradores a respeito da deliberação, mas ainda não 
obtive resposta, talvez por causa do início dos trabalhos, o que 
dificulta o fluxo de informações. Estou aguardando para ter em mãos o 
parecer e o abaixo-assinado dos Procuradores a respeito da 
ilegalidade. 

Ao mesmo tempo, a Mesa ouviu o clamor dos servidores, que 
mostraram que querem uma carreira impessoal e objetiva, e não 
condicionada ao desejo de alguns gerentes. Esta Casa e seus 
servidores venceram, e restabeleceu-se o princípio de justiça. 

São as questões que queríamos abordar, pois entendemo-las como 
de interesse do Poder. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que as 
matérias relacionadas à sua questão de ordem estão de posse da 
Mesa para a deliberação e em breve serão publicadas. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 3° da Resolução no 5.207, 

de 1 O de dezembro de 2002, que estabelece procedimentos 
disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras 
providências, solicita aos I i deres de bancadas e blocos parlamentares 
que façam as indicações dos Deputados que irão integrar a Comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar. 

A Presidência informa que, de acordo com o critério da 
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representação proporcional, cabem ao Bloco Parlamentar Social 
Progressista duas vagas de efetivo e duas de suplentes; ao Bloco 
PFUPPB, duas vagas de efetivo e duas de suplentes; ao Bloco PT/PC 
do B, uma vaga de efetivo e uma de suplente, ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB -, uma vaga de efetivo e 
uma de suplente, e ao Partido Liberal - PL -, uma vaga de efetivo e 
uma de suplente. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos da Resolução no 5.207, de 10/12/2002, 

que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao 
decoro parlamentar e dá outras providências, e em cumprimento ao 
disposto no seu art. 6°, que cria a Ouvidoria Parlamentar, designa o 
Deputado Roberto Carvalho para exercer as funções de Ouvidor e o 
Deputado Leonardo Moreira para as de Ouvidor Substituto. 

Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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 Complementar no 73 e sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar no 74. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Ermano Batista; 
pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Dimas Fabiano; suplente -
Deputado lrani Barbosa; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado 
Durval Ângelo; suplente - Deputado Chico Simões; pelo PMDB: efetivo 
- Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputada Lúcia 
Pacífico. Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.471 e 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.476. Pelo BPSP: efetivo-
Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Djalma 
Diniz; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão; 
suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-PCdoB: 
efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Rogério 
Correia; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado Sidinho do Ferrotaco; pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto 
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Godinho; suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. Cópia às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.430, 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 15.461 e sobre o Veto Total 
à Proposição de Lei n° 15.470. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Fahim 
Sawan; suplente - Deputada Vanessa Lucas; pelo Bloco PFL-PPB: 
efetivo- Deputado lrani Barbosa; suplente- Deputado Dimas Fabiano; 
pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Weliton Prado; suplente -
Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; 
suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo PTB: efetivo - Deputado 
Leonídio Bouças; suplente - Deputada Lúcia Pacífico. Designo. Cópia 
às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 15.341; 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.466; e sobre o Veto 
Parcial à Proposição de Lei no 15.498. Pelo BPSP: efetivo - Deputada 
Ana Maria; suplente - Deputada Maria Olívia; pelo Bloco PFL-PPB: 
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Dimas Fabiano; 
pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; 
suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Bonifácio Mourão; 
pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado 
Leonídio Bouças. Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.469 e 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 15.472. Pelo BPSP: 
efetivo - Deputado Luiz Humberto Carneiro; suplente - Deputado Zé 
Maia; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente -
Deputado Roberto Ramos; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada 
Marília Campos; suplente - Deputado Laudelino Augusto; pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente - Deputado José 
Henrique; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente -
Deputado Olinto Godinho. Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 2/2003, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros. Pelo BPSP: efetivo -
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Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo 
Bloco PFL-PPB: efetivo - Doutor Viana; suplente - Gil Pereira; pelo 
Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputado Roberto Carvalho; pelo PMDB: efetivo - Deputado Chico 
Rafael ; suplente - Deputado José Henrique; pelo PTB: efetivo -
Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputada Lúcia Pacífico. 
Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2003, 
do Deputado Doutor Viana e outros. Pelo BPSP: efetivo - Deputado 
Domingos Sávio; suplente - Deputada Vanessa Lucas; pelo Bloco 
PFL-PPB: efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Gil 
Pereira; pelo Bloco PT -PC do B: efetivo - Deputada Jô Moraes; 
suplente - Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo - Deputado José 
Milton; suplente - Deputado Célio Moreira; pelo PTB: efetivo -
Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Leonídio Bouças. 
Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 5/2003, 
do Deputado Doutor Viana e outros. Pelo BPSP: efetivo - Deputado 
Ermano Batista; suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo Bloco 
PFL-PPB: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado 
Leonardo Ouintão; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo- Deputado Ricardo 
Duarte; suplente - Deputado Padre João; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputada Lúcia 
Pacífico. Designo. Cópia às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 7/2003, 
de autoria do Deputado Doutor Viana e outros, que dá nova redação 
ao § 6° do art. 36 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado Wanderley Ávila; pelo 
Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Dimas Fabiano; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo Bloco PT -PC do B: efetivo -
Deputada Cecília Ferramenta; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo 
PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado José 
Milton; pelo PTB: efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente -
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial Para 

Emitir Parecer Sobre a Proposta de Emenda à Constitu ição n° 8/2003, 
de autoria do Deputado Leonardo Moreira e outros, que altera o art. 
39 da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo 
Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputada Marília Campos; 
pelo PMDB: efetivo - Deputado Bispo Gilberto; suplente - Deputado 
Chico Rafael ; pelo PTB: efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente 
- Deputada Lúcia Pacífico. Designo. Cópia às Comissões. 

O Sr. Presidente designou os membros das Comissões 
Permanentes para o biênio 2003/2004, que foram publicadas na 
edição anterior. 

Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Antônio 
Carlos Andrada - indicando para Vice-Líderes do BPSP os Deputados 
Neider Moreira e Gustavo Valadares; e Alberto Bejani - indicando para 
Vice-Líderes do Bloco PFL-PPB os Deputados Leonardo Quintão e 
Márcio Passos. (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às 
Lideranças.) . 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Requerimento da 

Deputada Jô Moraes e outras, solicitando a destinação da primeira 
parte de reunião ordinária para comemorar o Dia Internacional da 
Mulher. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a 
data. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a 

Presidência passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 

......___ ___ (\ ___ ___. 
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O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, 

do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.327, que institui o Programa 
Estadual de Inspeção e Controle da Emissão de Poluentes 
Atmosféricos e Ruídos Produzidos por Veículo Automotor em Uso -
PROGRAMA 1/M - e dá outras providências. A Comissão Especial 
opina pela manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a 
palavra, para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara, que ainda 
dispõe de 43 minutos. Na sua ausência, com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Mauri 
Torres, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, inscrevi-me, após a 
Deputada Maria Tereza Lara, bem como todos os Deputados do Bloco 
PT -PC do B, não apenas para discutir o veto que institui o Programa 
Estadual de Inspeção e Controle de Emissão de Poluentes 
Atmosféricos e Ruídos Produzidos Por Veículo Automotor em Uso, 
mas também, Sr. Presidente, para comentar - como era sabido - que 
estávamos em processo de definição da composição das comissões 
desta Casa. 

O PT e o PC do B viram, com muito constrangimento, a formação de 
dois blocos nesta Casa, o que, no nosso entender, não condiz com o 
resultado eleitoral. 

O PT, com 15 Deputados, compunha não a maioria, mas a maior 
bancada da Casa. Vimo-nos ultrapassados em número pelo bloco 
comandado pelo PSDB, do Governador Aécio Neves, que, de 11 
Deputados, pulou para 22, dobrando, portanto, o número de membros. 

É claro que a força da caneta do Palácio deve ter contribuído para 
essa situação. Infelizmente, enquanto não se tem uma reforma política 
no País, o Estado também acaba acompanhando, após as eleições, 
essa mudança de partido, como se troca de camisa ou como se pula 
de galho em galho. Assistimos à formação do bloco, que, de 11 
Deputados, passou para 22. 

Encaramos a situação com naturalidade. Não esperávamos que o 
Governo não quisesse ter o maior bloco da Casa - embora não fosse 
o ponto de vista das urnas, o reflexo do que aconteceu -; também não 
esperávamos que o Governo ficasse quieto e visse apenas o 
resultado das urnas como definitivo. 

Posteriormente, quando começamos a discutir a composição das 
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comissões, o PT teria , pelo menos, o direito de escolher uma das 
três comissões com mais membros, porque é por elas que passam os 
principais projetos. Não são as comissões mais importantes, mas 
onde a maioria dos projetos são apreciados e a fiscalização ao 
Executivo pode ser feita de maneira mais contundente. 

O que nos causou estranheza foi que, em seguida, o nosso bloco, 
antes o primeiro, passara a ser o segundo, e foi ultrapassado também 
por outro bloco, comandado pelo PFL, também da base de Governo, o 
qual se juntou com o bloco do Líder do Governador Aécio, Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Somaram 18 votos, tudo evidentemente 
articulado pelo Palácio da Liberdade, pelo próprio Governador. Dizem 
que a articulação foi do Vice. Agora temos dois governos: do Aécio e 
do Clésio. Temos de ficar entre a onda do mar e o rochedo, como se 
fôssemos mariscos. Temos o bloco do Aécio e o do Clésio - dois 
blocos do Governo. Os dois, evidentemente, existem. Nesse caso 
existiram para que o PT não ficasse em comissões que pudessem 
fiscalizar o Executivo. 

Se isso foi arquitetado ou não pelo Governo ou Governador Aécio 
Neves, cada um julgue politicamente o que foi feito . A nós não resta 
dúvida; mas o fato é que, no mínimo, favoreceu ao Governo para que 
tentasse fazer com que fosse diminuída a oposição e a fiscalização 
em relação à formação das comissões. 

A partir daí, o PT e o nosso Bloco, juntamente com a Deputada Jô 
Moraes, do PC do B, declaramo-nos em alerta absoluto, para não 
deixar que votações fossem feitas enquanto não terminássemos a 
discussão da composição das comissões, porque não sabíamos se 
outro Bloco, artimanha ou salada de siglas poderia surgir. Porém, 
vindo de um Governo que tem dois Blocos, tudo seria possível. 

Nesse sentido, usamos o Regimento da Casa para nos prevenir em 
relação a outras artimanhas regimentais que pudessem ocorrer contra 
nós. Então, colocamo-nos num processo de alerta. 

No início, confesso, na reunião da Bancada todos nos preocupamos, 
definimos que faríamos obstrução, pois era nosso interesse fazê-la. 
Porém, para nossa surpresa, não foi preciso fazê-la. A nossa Bancada 
veio todos os dias ao Plenário, como agora, mas, para nossa 
surpresa, não conseguimos vislumbrar a presença maciça dos 
membros dos partidos do Governo. Esses realmente não 
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compareceram, como esperado, ao Plenário. Portanto, a 
obstrução, em vez de ser nossa, passou a ser do próprio Governo, 
que parece não ter interesse algum em relação aos vetos que ocorrem 
e serão analisados nesta Casa. 

Do nosso ponto de vista, era artimanha regimental , que 
precisávamos usar, ou seja, algo que existia para que pudéssemos, 
de maneira, se não satisfatória, pelo menos suficiente para resguardar 
o poder do PT, que nos foi conferido na urna, e compor com1ssões 
importantes. 

Hoje, felizmente, conseguimos terminar a composição, e o 
Presidente Mauri Torres acabou de lê-la. Queria agradecer-lhe o 
esforço que fez para que a composição das comissões pudesse, de 
fato, ser satisfatória ao conjunto dos partidos, posição diferente, 
evidentemente, da posição do Líder do Governo e dos partidos da 
Base do Governo, que prefenram formar Blocos fictícios para tentar 
minimizar o papel da Oposição a negociar com o Bloco da Oposição. 
Porém, o Presidente, justiça seja feita, trabalhou no sentido de que 
isso acontecesse da melhor forma possível. 

Hoje, felizmente, conseguimos formar as comissões. O PT, junto 
com o Pc do B, não terá a Presidência de uma das três comissões 
que têm o papel mais fiscalizador. Contudo, mais do que as três, 
estaremos presentes em todas as 15 comissões, porque assim o 
poder das urnas nos colocou. Mesmo que as manobras que vêm do 
Palácio pudessem fazer pensar o contrário, não poderiam nos retirar 
essa prerrogativa, devido à importância do PT hoje no Parlamento 
mineiro. 

O PT estará presente em todas as comissões, não na Presidência 
dessas três, mas estaremos também nelas. O Deputado Chico 
Simões, Líder da Minoria, será nosso membro na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nessa, de início, a 
Presidência deveria ser do partido, se não fosse a formação de Bloco 
fictício. Mas estaremos atentos à fiscal ização. Espero que o Deputado 
Durval Ângelo esteja na Comissão de Constituição e Justiça como 
Vice-Presidente, pois houve um acordo. Ele, que se encontra aqui 
conosco, tem experiência suficiente para fiscalizar os projetos que lá 
estarão. A Deputada Jô Moraes, novata, mas com grande experiência 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e que estará na Comissão de 
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Administração Pública, tem também toda expenencia para fazer 
esse trabalho de que precisamos. Assim por diante, em cada uma das 
comissões estaremos presentes. 

O PT ainda estará presente, com o Deputado Durval Ângelo, na 
Presidência da Comissão de Direitos Humanos, tradicionalmente 
presidida pelo PT, e na qual tivemos momentos importantes de 
denúncia, de construção de políticas de direitos humanos. 

Estaremos também presentes na Presidência da Comissão de Meio 
Ambiente, por intermédio da Deputada Maria José Haueisen , também 
tradicionalmente do PT. Essa Comissão trata de temas tão relevantes, 
que o Presidente Luís Inácio Lula da Silva fez questão de nomear 
como Ministra do Meio Ambiente a Senadora Marina Silva, que tem 
talvez a maior experiência e o maior cacife para assumir um Ministério 
de tamanha importância, significando, pois, mais do que um 
Ministério, mas um símbolo pela preservação da Amazônia. 
Certamente, em Minas Gerais, faremos uma parceria com a Ministra, 
a fim de que nesta Casa Legislativa tenhamos um encaminhamento 
rico na defesa das questões ambientais do nosso Estado. 

Presidiremos ainda, por meio do Deputado Ricardo Duarte, também 
novato, a Comissão de Saúde, que é fundamental nesta Casa e que 
conta, por tradição, com a presença do PT. Esperamos que o 
Governador Aécio Neves possa, diferentemente dos outros e de 
acordo com o que o Deputado Adelmo Carneiro Leão sempre exigiu, e 
conforme se posicionou, junto com os outros membros que 
compuseram essa Comissão, fiscalizar realmente a verba destinada à 
saúde e fazer com que ela seja posta no orçamento do Estado, o que 
até hoje não foi feito, mas que sempre foi objeto de nossas denúncias. 

Cada um de nós fará parte das demais comissões: a Deputada 
Marília Campos e o Deputado André Quintão, na Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social; o Deputado Biel Rocha, na 
de Turismo, Indústria e Comércio; a Deputada Jô Moraes, na de 
Administração Pública; o Deputado Laudelino Augusto, na de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas; a Deputada Cecília 
Ferramenta, na de Assuntos Municipais e Regionalização; o Deputado 
Padre João, na de Política Agropecuária e Agroindustrial , que possui 
tradição junto aos produtores agrícolas e na qual , aliás, 
inauguraremos um novo tipo de comportamento, tendo o Deputado 
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Padre João como representante dos que não têm terra e dos que 
têm fome. Com a inauguração da presença do PT nessa Comissão, 
essas pessoas passarão a ter um espaço importante nesta Casa, 
onde esses temas foram poucas vezes tratado. 

Enfim, gostaria de agradecer ao Presidente Mauri Torres por ter 
indicado o Deputado Roberto Carvalho como Ouvidor desta Casa. 
Não sei se me antecipei à comunicação do Presidente, mas o 
Deputado Roberto Carvalho foi escolhido Ouvidor, acatando uma 
discussão e um compromisso feito com a Bancada do PT. Congratulo-
me com o Presidente por essa indicação e tenho certeza de que o 
Deputado Roberto Carvalho, como Ouvidor, honrará essa nova 
modalidade existente, que, juntamente com o Conselho de Ética, terá 
realmente papel importante na transparência desta Casa. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Antes de mais nada, acho 
importante esse destaque dado pelo Deputado Rogério Correia à 
composição das comissões, fazendo um registro dos membros do PT 
e do PCdoB que atuarão nelas. Todos sabemos que as comissões, de 
alguma forma, são a alma do Poder Legislativo. Este se afirma na sua 
interlocução com a sociedade por intermédio das comissões, que 
realizam as audiências públicas e trabalham no interior. 

Também são as comissões que dão toda a preparação e o 
balizamento de contribuição jurídica, legal e de proposta para o 
trabalho do Plenário. Então, o Plenário funciona pelo ritmo dado pelas 
comissões. Por isso, não tenho nenhum receio de fazer essa 
afirmação, destacando a importãncia das comissões. O apoio da 
Mesa às comissões é fundamental. 

O trabalho das comissões demanda, por exemplo, consultoria , 
assessoria e viagens. É necessário fazer também esse trabalho de 
interlocução com a sociedade, porque não nos interessa estar aqui 
somente elaborando leis ou fiscalizando, sem a participação popular. 
De alguma forma, as le1s têm de representar um sentimento maior da 
sociedade de Minas Gerais; por isso, é necessário que se discuta com 
a sociedade e que haja deslocamento das comissões para que isso 
aconteça, como também se faz necessária uma assessoria cada vez 
mais técnica para as mesmas. Sabemos que a Casa dispõe de boa 
consultoria, que contribui para esse trabalho. Mas insistimos nisso. A 
Mesa tem de dar todo o apoio, todas as condições necessárias para 
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que as comissões funcionem. 

Quero destacar que temos uma bancada de 16 parlamentares no 
nosso Bloco, com a alegria de que 12 são parlamentares novos aqui 
no Poder Legislativo, como o Deputado Roberto Carvalho, que já 
carrega experiência como Deputado em três legislaturas anteriores. 
Quase todos os novos Deputados passaram pela experiência do 
Legislativo municipal ou dos Executivos municipais. São Deputados 
que já têm essa consciência da defesa dos interesses da população, a 
preocupação com o bem comum, uma ação incisiva e um traquejo 
próprio no trabalho institucional desta Casa. 

Essa é a contribuição que o PT e o PC do B estão trazendo para o 
Poder Legislativo; essa experiência e o acúmulo de trabalho dos 
Deputados novos. 

Estamos aí para contribuir, e as comissões irão, realmente, trazer 
esse sangue novo para o Poder Legislativo. Teremos aqui uma 
legislatura que será orgulho nosso e de Minas Gerais. O Poder 
Legislativo deve muito à sociedade mineira, e penso que esta 
legislatura deve contribuir com o trabalho de interlocução, por meio 
das comissões, para que isso se concretize em Minas. É necessário 
que esse apoio seja efetivo e total, para que as comissões possam 
manifestar a alma do Poder Legislativo. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 
Continuo, Sr. Presidente, ainda relatando um pouco dessa 

composição que fizemos. A nossa presença estará também na 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. O Deputado 
Weliton Prado será nosso representante , representando, portanto, a 
educação, a juventude e os estudantes. Isso é algo importante a ser 
salientado com relação a essa Comissão. Os Deputados Durval 
Ângelo e Maria Tereza Lara estarão na Comissão de Direitos 
Humanos; o Deputado Weliton Prado, na Comissão do MERCOSUL. 

Enfim, queria comunicar ao Presidente que a nossa indicação para a 
Comissão do MERCOSUL foi o Deputado Weliton Prado, e para a de 
Mobilização Popular, o Deputado André Quintão. 

Aproveito para comunicar, de público, ao Presidente a escolha da 
bancada em relação à Presidência da Comissão que foi objeto de 
negociação, que diz respeito à Mesa da Assembléia, compondo-se, 
portanto, a relação global dos Deputados do PT e de sua atuação 



90 1 
nesses dois primeiros anos da legislatura. O Deputado Adelmo 
Carneiro Leão é nosso representante na Mesa, na 2a-Vice-
Presidência. 

Sr. Presidente, comunico que, consoante ao esforço feito por V. Exa. 
para que essas comissões pudessem ser compostas, a Bancada do 
PT termina um processo de vigilância, que seria de obstrução. 

A base do Governo não compareceu para votar, então não havia o 
que obstruir. Terminamos esse processo de vigilância relativa a esse 
veto e estamos dispostos a votá-lo. Isso não significa, de forma 
alguma, que tenhamos acertado com o Governo uma pauta de 
discussão real com a oposição. Nessa questão, andamos muito 
pouco. O Governo cuidou muito mais de formar dois blocos rígidos do 
que de negociar com a Bancada do PT na Casa. 

Tirando um belíssimo jantar que tivemos com o Governador Aécio 
Neves e os pedidos que nos fez para que intercedêssemos junto ao 
Governo Lula para buscar soluções para o Estado de Minas Gerais, o 
que prontamente procuramos fazer, as discussões políticas não 
andaram com a base do Governo. A pauta política do Governo ainda 
não foi feita aqui na Assembléia. Portanto, teríamos que encaminhar 
essas questões, se é que o Governo deseja ter algum diálogo com a 
oposição. 

Do ponto de vista do Governo Federal , estamos vendo o diálogo, 
porque Luiz Inácio Lula da Silva tem dado exemplo de relacionamento 
com as forças políticas, sejam elas quais forem , conversando sobre as 
reformas. O Presidente da República tem conversado sobre as 
reformas da previdência e tributária com todos os Governadores, 
partidos políticos da base do Governo e também da oposição, 
respeitando o que as urnas decidiram, a existência do processo 
democrático. 

Gostaríamos que nas eleições, nacionalmente, o PSDB e o PFL 
saíssem ainda mais fracos do que saíram das urnas. Mas saíram 
fortalecidos, elegendo diversos Governadores, parlamentares. E com 
bancadas fortes. Nesse processo democrático, é preciso reconhecê-
los como peças de interlocução. 

O caminho que o Lula faz é correto. Tentar o convencimento e 
chegar a um ponto comum seguindo os princípios do nosso programa, 
mas com diálogo com as forças de oposição. Acho que isso é mais 
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salutar que a formação de blocos artificiais. Imaginem um bloco PT 
e PFL para enfraquecer o PSDB no Congresso Nacional. Seria 
esdrúxulo; uma salada de siglas, o PT patrocinando para ser um bloco 
maior que outros. Acho que isso seria incorreto. Infelizmente, em 
Minas Gerais, acho que o Governador Aécio optou por esse caminho, 
porque até agora não quis conversar com a bancada do PT nem com 
o PC do B, que compõe o nosso bloco. 

Gostaria de dizer que estaremos aqui para avançar no processo 
legislativo e para votar o conjunto das propostas de lei que aqui 
vierem. Faremos isso de forma programática, mas o Governador 
Aécio Neves precisa compreender que hoje somos 20% do 
parlamento, 16 parlamentares muito coesos em torno de um programa 
político, de uma ideologia. Não será na marra nem à força que as 
coisas andarão na Assembléia Legislativa. Está enganado o 
Governador se pensa que assim vai fazer as coisas andarem na 
Casa. O parlamento não vai funcionar dessa forma. Estamos 
dispostos ao diálogo com o Governo. Já nos colocamos e acenamos 
para isso, mas esse diálogo deve construir proposições comuns. 

Alguns temas terão que ser debatidos em conjunto com o Governo e 
a Oposição. Terminamos o ano, por exemplo, devendo aos 
professores um plano de carreira. Foi-nos prometido que logo no início 
do Governo o plano de carreira começaria a ser votado. Refiro-me ao 
plano de carreira dos professores, porque a educação exige e precisa. 
Dessa forma, poderemos melhorar a relação com os professores e, 
portanto, ter uma educação pública de maior qualidade. Até agora, o 
Governo não cumpriu a sua promessa de iniciar rapidamente uma 
discussão sobre o plano de carreira dos professores. 

Em relação à política habitacional, estivemos no Palácio do Governo 
pedindo um auxílio para Belo Horizonte. Naquela oportunidade, 
juntamente com Deputados de outros partidos, de Belo Horizonte, 
estivemos pedindo um apoio àqueles que foram vítimas das 
enchentes. Solicitamos do Governo uma política habitacional para o 
Estado. Não é possível que não haja uma política habitacional para o 
Estado como não existiu em vários governos anteriores, em especial 
nos últimos governos. Então, não avançamos nada na polít1ca 
habitacional . 

Queremos uma discussão sobre reforma agrária. Há interesse de o 
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Governo Federal implementar reforma agrana ampla em Minas. 
Essas ações políticas, sem ressonância no parlamento mineiro, ainda 
não foram discutidas pelo Governador Aécio Neves. Teremos de 
discutir as leis delegadas, algumas que ferem princ1p1os 
constitucionais. Haverá hoje reunião da bancada com sindicalistas, às 
18 horas. As reclamações a respeito de leis delegadas que provocam 
sucateamento em órgãos da administração indireta, inclusive o 
IPSEMG, são muitas. Portanto retorna a concepção de privatização da 
Previdência em vez de seu fortalecimento, como no Governo Itamar 
Franco. São questões que deverão ser debatidas e colocadas na 
ordem do dia. 

A Bancada do PT estará pronta para votar o veto, desde que haja 
quórum. Votaremos na totalidade, pelo painel eletrônico, mas, para 
isso, os Deputados têm de estar presentes. Há necessidade de uma 
pauta mínima de discussão com a bancada, ainda não sinalizada pelo 
Governo. É importante haver boa relação institucional entre o Governo 
Estadual e o Federal, mas não significa que não faremos nosso papel 
de oposição e de cobrar do Governador Aécio Neves o compromisso 
assumido. 

Estamos aptos a votar, desde que haja quórum. A Bancada do PT 
está ciente de que ainda existem mais de 30 vetos, os quais não 
serão analisados sem discussão política de desobstrução da pauta, 
numa relação de respeito a nossa bancada. Esse veto representa 
apenas um gesto de boa-vontade do PT. Iniciaremos, portanto, o 
processo de discussão, a partir de amanhã, nas diversas comissões 
temáticas. Não estamos satisfeitos com a postura do Governo, de 
formar dois blocos e tratar a Bancada do PT e PC do B com rolo 
compressor. A reação a isso é fácil. Uma coisa são 38 vetos com 5 
Deputados, outra, 38 vetos com 16 Deputados. Nossa bancada 
apresenta coesão político-ideológica. 

Votaremos pela derrubada do veto do Governador Itamar Franco, 
pois o projeto é justo. 

Esse projeto foi amplamente discutido no ano passado, e, na época, 
por meio da Comissão de Meio Ambiente, com a contribuição da 
Deputada Maria José Haueisen, resolvemos apresentar-lhe uma 
emenda, com a adesão de todos os Líderes, já na redação final , para 
que não houvesse a criação de mais uma taxa para a inspeção 
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ambiental do veículo exigida pelo Código Nacional de Trânsito, 
uma vez que já existe uma, que para nada é usada e que poderia ser 
redirecionada para a inspeção ambiental , o que é muito justo, a fim de 
evitar que os carros poluam o nosso Estado. 

Portanto, somos a favor de que esse projeto tenha validade e de 
que, usando taxa já existente, seja feita a inspeção e o controle da 
emissão de poluentes. Portanto, votaremos pela derrubada do veto, 
com o Deputado lvair Nogueira e o conjunto da Assembléia 
Legislativa, que, na legislatura passada, aprovou por unanimidade 
esse projeto. 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Deputado Rogério 
Correia, gostaria de parabenizá-lo pela maneira brilhante com que V. 
Exa. dispôs a Bancada do PT nas comissões da Casa. V. Exa., como 
sempre, é guerreiro, apesar de estar passando por difícil momento, 
em que necessitou fazer um cateterismo e, para sua surpresa, foi 
informado de que terá que se submeter a tratamento médico de agora 
em diante. Conversando ontem com o Deputado Chico Simões, 
médico, fui informado de que seu estado é curável e gostaria de 
manifestar meu companheirismo. 

Salvo equívoco deste Deputado, V. Exa. falou que na redação final 
do projeto de lei do Deputado lvair Nogueira retiramos as taxas. 
Gostaria que V. Exa. nos informasse se essas taxas permanecem e 
se a redação final é um instrumento satisfatório, para que 
pudéssemos votar o projeto, apoiando o Deputado, uma vez que as 
taxas não se encontram no corpo do projeto. 

Peço a V. Exa. a gentileza de fazer-me esse esclarecimento. 
O Deputado Rogério Correia - Deputado Rêmolo Aloise, agradeço 

as palavras de esperança de V. Exa. Com certeza, conto com a 
amizade dos Deputados médicos da Casa, a fim de orientar-me neste 
momento difícil. 

Em relação ao projeto, ressalto que o Programa de Inspeção e 
Controle da Emissão de Poluentes é exigência do Código Nacional de 
Trânsito, e, portanto, teremos que criar uma forma de executá-lo. Essa 
é a proposta deste projeto. Evidentemente, isso nos custará dinheiro. 
Anteriormente, levantávamos a hipótese de criar nova taxa. Isso 
estava no projeto original. Na emenda feita pelas lideranças, 
provavelmente na redação final , retirou-se o trecho relativo à criação 
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da taxa, substituindo-o por um trecho determinando que a 
cobrança fosse feita a partir de taxa já paga. Assim, não teríamos 
nova taxa a ser criada. A taxa já existente, em torno de R$20,00, para 
licenciamento de veículo, seria aproveitada para a inspeção 
ambiental, evitando-se a criação de uma nova taxa, que o CNT exige 
que seja para a inspeção da emissão de poluentes atmosféricos, com 
o que concordamos. Os carros não podem poluir sem que haja um 
controle e uma fiscalização, mas, ao invés de ser criada uma nova 
taxa, poderíamos utilizar a de licenciamento de veículos, contra o que 
a Bancada do PT se manifestou. Na verdade, o licenciamento de 
veículo é realizado sem que haja inspeção, apenas é cobrada a taxa. 
A Assembléia Legislativa, à época, pensou em utilizar essa taxa para 
a inspeção ambiental e unir a nossa posição favorável a essa 
inspeção e à não-criação da taxa. Então, o projeto foi aprovado com 
essa emenda, que foi uma idéia vinda da Comissão de Me1o 
Ambiente, enfatizada pela Deputada Maria José Haueisen. 

Por isso, propomos a derrubada do veto. O ex-Governador Itamar 
Franco teve vários argumentos para vetar, mas, evidentemente, foi 
orientado também pelo atual Governador Aéc1o Neves ou pela sua 
equipe. No futuro, o Governador enviará a esta Casa, se não 
derrubarmos o veto, um novo projeto, criando uma taxa para inspeção 
e controle do meio ambiente, dizendo que não pode abnr mão da já 
existente. Para que isso não ocorra, podemos resolver o que seria 
uma resolução do CNT, que exige esse controle. Seria melhor 
aprovarmos o controle sem uma taxa do que esperarmos que o 
Governador remeta a esta Casa a criação de uma nova taxa. Assim 
como o ex-Governador Itamar Franco desejava mais taxas, o mesmo 
acontecerá com o Governador atual. Para evitar isso, recomendo que 
o veto seja derrubado. Os carros passarão a ter o controle da emissão 
de poluente sem a criação de um nova taxa, utilizando-se a de 
licenciamento de veículos. Portanto, encaminho a votação a favor da 
derrubada do veto, para que o projeto de lei do Deputado lvair 
Nogueira, que, por unanimidade, foi aprovado na legislatura passada, 
seja aprovado. 

Como não vejo a presença de 39 Deputados em Plenário, solicito 
que se proceda à chamada de recomposição de quórum. A grande 
maioria da Bancada do PT se faz presente, mas não percebo o 
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O Deputado Rogério Correia - Como não vejo a presença de 39 
Deputados em Plenário, solicito que se proceda à chamada para a 
recomposição de quórum. A grande maioria da Bancada do PT se faz 
presente, mas não percebo o mesmo com relação à bancada 
governista. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -A Presidência dará prosseguimento à reunião. A 
própria votação por meio do painel eletrônico fará a verificação do 
quórum regimental. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência submeterá a matéria à votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c arts. 
222 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
manter o veto registrarão "Sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão "Não". A fim de proceder à votação pelo processo 
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não 
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A 
Presidência esclarece ao Plenário sobre os procedimentos a serem 
adotados. Os Deputados devem ocupar os seus lugares. Ao toque da 
campainha e no prazo máximo de 20 segundos, deverão pressionar a 
tecla F4, digitar sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não" 
ou "em branco", observando no visor do próprio posto de votação, que 
registra somente um voto, se o voto foi computado. Em votação, o 
veto. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio 

Carlos Andrada - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen -
Marília Campos - Mauri Torres- Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira- Olinto Godinho- Padre João- Pastor George- Paulo Cesar-
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Passos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira -



Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados. Votaram "não" 16 

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à 
Proposição de Lei no 15.327. Oficie-se ao Sr. Governador. 

Declaração de Voto 
O Deputado Rogério Correia - A Bancada do PT resolveu terminar o 

processo de obstrução, mas peço ao Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que não fique mal-acostumado, já que não 
dialoga com nossa bancada. Não espere também que a Bancada do 
PT sempre dê quórum para que o Governo resolva seus problemas, 
pois não somos obrigados a fazê-lo. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo 
Piau, 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 Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta 
prime1ra manifestação, exponho a alegria em ver um aumento de 
150% na bancada feminina desta Casa. Eram quatro mulheres, hoje 
são dez, o que mostra a vontade da mulher brasileira, especia lmente 
a mineira, de estar no processo político. Isso é bom para a 
democracia e para o desenvolvimento do País. Cumprimento, de 
maneira especial , os jovens Deputados e o faço na pessoa do 
Deputado Gustavo Valadares, nosso caçula, filho do nosso 
companheiro Ziza Valadares. 

Deputado Weliton Prado, figura interessante do Triângulo, de 
Uberlândia, na pessoa dos dois, cumprimento os jovens Deputados 
desta Casa. Visitantes e colegas servidores desta Casa - diga-se de 
passagem, competentes servidores-, prezados telespectadores da TV 
Assembléia, Sr. Presidente, em minha primeira manifestação, 
agradeço aos meus amigos, companheiros de Minas, do Pontal , do 
Triângulo, do Alto Paranaíba, do Noroeste, da Zona da Mata, enfim, 
de todo o Estado, que confiaram em mim para representá-los nesta 
Casa. 

Parabenizo também os Deputados que ganharam as ele1ções com 
dignidade, porque sabemos que alguns processos não são dignos, 
havendo até mesmo a compra da dignidade de outras pessoas, o que 
fere frontalmente a democracia brasileira e o processo eleitoral. 



Cumprimento o PT, porque fez um discurso, o povo entendeu, e 
aqui chegaram com a maior bancada desta Casa. 
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Aqui estamos, nesta legislatura, com a responsabilidade da 
confiança e da esperança do povo mineiro em dias melhores. E qual é 
nosso papel? Uns apoiando as ações do Governo, outros opondo-se 
às suas ações, como vimos agora, nas manifestações e no voto ao 
veto do Governador Aécio Neves. Democraticamente, temos que 
buscar as melhores condições de vida para o povo do nosso Estado. 
E como vamos melhorar as condições de vida dos mineiros? 
Representando as comunidades com dignidade, competência, 
transparência, fortalecendo o parlamento mineiro. A Assembléia 
Legislativa deve fiscalizar, criar leis, dialogar com a sociedade, 
definindo bem o verdadeiro conceito de desenvolvimento social, que 
pressupõe, em primeiro lugar, a organização da sociedade mineira, 
abandonando a cultura individualista e buscando uma cultura coletiva. 
A educação como instrumento para promover a cidadania, o 
conhecimento e a oportunidade igual para todos. E a produção de 
produtos e serviços capazes de gerar empregos e riquezas de que 
Minas e o Brasil tanto precisam. 

Nesse contexto, sugerimos que o programa do Governo Federal, 
que se chama "Fome Zero", em Minas Gerais possa ser chamado 
"Desemprego Zero", porque pressupõe a organização, a educação, a 
produção, afastando possível entendimento do assistencialismo e do 
clientelismo. 

Para nós, que estamos no parlamento, é fundamental entendermos 
como o Governador Aécio Neves recebe este Estado. Já foi dito pelo 
Deputado Antônio Carlos Andrada, desta tribuna - mas sempre é 
importante repetir, para que possamos tomar consciência do que nos 
espera aqui -, que há uma dívida de longo prazo de 30 bilhões, uma 
de curto prazo de 5 bilhões, um déficit orçamentário previsto para 
2003 da ordem de 2 bilhões e 300 milhões, uma infra-estrutura 
danificada das nossas estradas, escolas, prédios públicos. E, pior: a 
imprensa, na semana passada, trouxe várias manchetes e artigos que 
apresentam a situação do Estado com relação aos investimentos. 
Quero citar algumas delas, do jornal "O Tempo", que traz que "os 
investimentos estão em queda livre". 

Quero fazer uma consideração sobre o Instituto de Desenvolvimento 
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Industrial, peça importante de fomento para investimentos no 
Estado, o qual , no Governo Azeredo, esteve numa condição boa, 
ativa, mas que, lamentavelmente, no Governo passado, viveu dias 
ruins, perdendo gente. A CEMIG, o BDMG, sustentadores daquela 
estrutura ... Na verdade, tentou-se emancipá-las sem a devida fonte de 
financiamento. 

Minas, que sempre teve 1 O% ou mais dos investimentos do País, 
traz, nesta matéria, que teve apenas 4 ,7% do investimento. Portanto, 
é uma situação preocupante. Também do jornal "O Tempo": Migração 
e fechamento de empresas são alarmantes. Junta Comercial mostra 
encolhimentos. Empresános entoam coro de críticas. Entidades de 
classe dizem que Estado precisa de uma política de desenvolvimento 
urgente e critica uma postura de Governo. FAEMG afirma que 
agronegócio perdeu muito. Pequenos empreendimentos foram 
fortemente afetados. Intransigência custa caro para o Estado. Medida 
do Governo mineiro para combater a guerra fiscal encarece produtos 
e estimula evasão de empresas de Minas Gerais. Prefeito lamenta 
falta de apoio do Governo Estadual. Empresa muda e gera emprego 
no Rio de Janeiro. Estrada inviabiliza projetos no Sul de Minas. 
Empresa de Muriaé se refugia no Rio. Uberlândia perde grandes 
projetos. Uberaba perde batalha contra guerra fiscal". Sâo exemplos 
para que tenhamos idéia do que a mídia da semana passada trouxe. 
Achamos que isso prejudica frontalmente a arrecadação do Estado. A 
mídia não chegou à raiz do problema. Fala de política tributária e 
guerra fiscal. Evidentemente, isso tem a ver com perda de 
investimento. 

Podemos citar vários exemplos de tributação excessiva que fez 
nossos empresários irem para outros Estados. Quero chamar a 
atenção para dois aspectos: o primeiro é o investimento de nosso 
Estado em pesquisa científica e tecnológica. A FAPEMIG tem 
recebido de R$25.000.000,00 a R$30.000.000,00 por ano. O Estado 
de São Paulo investe nesse mesmo item aproximadamente dez vezes 
mais na FAPESP, ou seja, R$300.000.000,00. O Estado do Rio de 
Janeiro investe mais de R$120.000.000,00 na fundação de amparo à 
pesquisa. Portanto, não é apenas pela política tributária que Minas 
tem perdido investimento. 

Hoje, conhecimento é fundamental para a viabilidade dos 
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investimentos. Também quero me referir ao investimento na 
formação de mão-de-obra. Vem à tona a UFMG e a UNIMONTES. 
Minas Gerais tem investido apenas R$43.000.000,00 por ano nessas 
duas Universidades, enquanto São Paulo investe R$2.000.000.000,00 
por ano na USP, UNESP e UNICAMP. O Rio de Janeiro, cuja 
economia equivale à de Minas Gerais, tem investido na ordem de 
R$600.000.000,00 nas suas universidades estaduais. Portanto, não é 
apenas devido à guerra fiscal que Minas tem perdido investimento, 
mas porque não tem feito política de desenvolvimento adequada às 
necessidades dos investidores, que não colocarão seu dinheiro em 
qualquer lugar. 

O próprio meio ambiente tem afugentado as empresas de Minas 
Gerais. Temos de buscar solução para os empresários, e não 
simplesmente cobrar taxas e multas. Temos de conviver com a 
indústria da multa recheando orçamento. Isso é inadmissível para um 
governo que se diz sério. Acredito que agora temos um Governo sério. 

No aspecto do conhecimento, faço menção especial à EPAMIG. 
Conheço-a muito bem porque sou de seu corpo funcional. Precisa de 
todo o apoio, pois é uma empresa que não tem o mínimo de 
condições de trabalho. Esperamos que o novo Governador dê. 
Entretanto, o resultado dos esforços poderá ser menor caso o 
Governo Federal não consiga realizar as propaladas reformas. 

O Governo de Fernando Henrique Cardoso lamentavelmente não 
deu conta dessa tarefa. Ocupamos a tribuna várias vezes para criticá-
lo. Esperamos que o Governo Lula possa liderar as reformas tributária 
e fiscal. Cito aquela em primeiro lugar porque é estruturante, inclusive 
para consolidar o pacto federativo tão importante para se definir bem 
os recursos para a União, os Estados e municípios. 

Evidentemente, aumentará a base de contribuição de tributos e 
impostos, desonerando a nossa produção. Precisamos produzir para 
gerar empregos. 

A reforma política é a segunda mais importante, no meu conceito, 
porque, no momento atual, a sociedade não confia na política, nos 
políticos e nos partidos. O financiamento público de campanha é uma 
necessidade urgente, como é urgente a fidelidade partidária, como 
são urgentes várias medidas nesse campo. É preciso que o povo 
confie na política e nos políticos. 
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A reforma da Previdência, além do aspecto financeiro, tem 

também o trabalhista, ou seja, a melhoria das relações de trabalho 
entre quem trabalha e quem investe. 

Assim, o grande desafio para o nosso Estado é a integração 
institucional que devemos buscar entre o Judiciário, o Ministério 
Público e a imprensa, a qual deve fazer uma agenda positiva, porque 
a imprensa brasileira, especialmente a mineira, têm agendas muito 
negativas, contribuindo para baixar a auto-est1ma da população. A 
contribuição do Legislativo é muito importante. Estamos vivendo um 
novo momento nesta Casa, um momento de apoio aos parlamentares, 
que sabem o que é enfrentar eleitores analfabetos e inconscientes. Os 
parlamentares precisam muito de apoio. Precisamos defender isso 
perante a sociedade. Mais do que o apoio aos parlamentares, é 
preciso transparência nesse processo. Isso é fundamental. Num 
momento em que a comunicação é tão fácil, tão rápida e ágil , não há 
como esconder nada da população. Portanto, transparência é a nova 
palavra de ordem. 

Acreditamos muito na dupla de jovens Aécio Neves e Clésio 
Andrade. Confio muito na equipe designada pelo Governador Aécio 
Neves. Citamos os nossos colegas Elbe Brandão, pessoa de bem, e 
Marcelo Gonçalves, que presidiu a CPI do Narcotráfico e hoje está 
auxiliando o nosso Governador. Na Secretaria de Agricultura, temos 
Odelmo Leão Carneiro, pessoa que tem nome nacional e enfrenta os 
problemas da agricultura. O nosso colega desta Casa, Deputado 
Olavo Bilac Pinto, ocupa a pasta de Ciência e Tecnologia, com a 
responsabilidade das universidades estaduais. O Sr. Luiz Roberto do 
Nascimento Silva é o Secretário da Cultura. Não o conheço, mas 
tenho boas referências a seu respeito. O Sr. Lúcio Urbano, ex-
Presidente do Tribunal de Justiça, pessoa de mérito reconhecido por 
toda a população mineira, ocupa a Secretaria de Defesa Social. Na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico está o Sr. Wilson Nélio 
Brumer, que já foi Presidente da Vale do Rio Doce e da USIMINAS, 
portanto acostumado a fazer negócios com o mundo e perfeitamente 
habilitado para a difícil missão de atrair investimentos. Apesar de não 
conhecer a Sra. Maria Emília Rocha Mello, da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, tenho boas referências. 
O Deputado João Leite é o Secretário de Desenvolvimento Social e 



9 1 ~ 

Esportes. Sempre digo que não existe perfil melhor para tratar do 
esporte, da ação social e dos direitos humanos. É a pessoa certa para 
o lugar certo. A Profa Vanessa Guimarães Pinto ocupa a Secretaria da 
Educação. O Sr. Fuad Jorge Noman, de quem temos boas 
referências, é o responsável pela Secretaria da Fazenda. O Deputado 
Federal Danilo de Castro, que tem vasta experiência, ocupa a 
Secretaria de Governo. O Sr. José Carlos Carvalho, que foi Ministro 
do Meio Ambiente, agora tem a missão de fazer o desenvolvimento 
sustentável , ajustando a produção à preservação do meio ambiente. O 
Dr. Anastasia , pessoa de reconhecido nome, é o Secretário de 
Planejamento e Gestão. Na Saúde está o Dr. Marcus Pestana. O 
nosso colega Deputado Agostinho Patrus está na Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas. O Dr. Aracely de Paula, Deputado 
Federal , ocupa a pasta do Turismo. 

Citarei apenas esses nomes para não ficar enfadonho. Essa é a 
equipe do Governo Aécio Neves, em quem confiamos. O time é bom. 
Creio que ganharemos o jogo. 

Para terminar, desejo muitas felicidades aos companheiros. No 
conceito de Dalai Lama, o importante é ter saúde - o que desejamos a 
todos -, é fazer amigos - e podemos ser amigos, apesar das 
divergências ideológicas - e liberdade, que é a marca de Minas 
Gerais. 

Na condição de Vice-Líder do Governo Aécio Neves e Clésio 
Andrade, coloco-me à disposição dos colegas e do povo mineiro para 
que, juntos, possamos encontrar a paz. Que Deus nos ilumine. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reun ião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
27, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reun ião. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 26/2/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
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Felisbino Pacheco Fonseca, ocorrido em 22/2/2003, nesta Capital. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Simões, ocorrido em 20/2/2003, em Pirapora. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Odete Ferreira dos Santos, ocorrido em 23/2/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.). 

- ~- ----- ---
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