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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Maria - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Cesar, 
Bonifácio Mourão, Padre João, Chico Simões e Maria Tereza Lara- 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Questão de 
ordem - Leitura de Comunicações - 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 - Alberto 
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Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
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Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Quintão - 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 -
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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. 

18 Parte 
18 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questão de Ordem 

O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, no dia 8 de abril 
encaminhamos requerimento à Comissão de Política Agropecuária, 
aprovado pelos nobres companheiros, para que fosse realizada 
audiência pública para discutir as conseqüências causadas à 
produção agrícola junto aos produtores da zona rural de Cataguases, 
que sofreram muito com aquela tragédia noticiada em todo o Brasil. 

Até hoje não temos notícia sobre o dia em que essa audiência será 
realizada. Ao mesmo tempo, ontem, foi divulgado pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA - o resultado de uma vistoria realizada 
por esse Instituto na região. Constatou-se a contaminação do solo e 
da vegetação, nessa área, onde as famílias dependem da produção 
agrícola, seja para subsistência, seja para comercialização. Faz-se 
urgente que a Comissão de Política Agropecuária tome providências, 

· já que esta Casa esteve na região de Cataguases, representada pela 
Comissão de Meio Ambiente, e se prontificou a resolver o problema 
dessas famílias que dependem da produção agrícola. 

Em relação aos pescadores, que foram proibidos de pescar por um 
determinado período, o problema foi resolvido. Estão recebendo o 
auxílio de um salário mínimo por mês do IBAMA. Já os pequenos 
agricultores, que dependiam do trabalho agrícola, estão sem receber 
nenhum tipo de assistência. 

Solicito que a Comissão de Política Agropecuária, por intermédio do 
prezado companheiro Doutor Viana, Presidente dessa Comissão, 
agilize a convocação dessa audiência pública, que se faz urgente, 
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ten, o em vis~a a divulgação do laudo, que anuncia que aquele solo 
esta contammado e· que os trabalhadores, até o final do ano não 
poderão utilizar a produção agrícola nessa região. Muito obrigad~. 

Correspondência 
~ O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Riva, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
encaminhando cópia da Moção de Solidariedade no 213/2003, 
apro~~d~ na sessão de 6/5/2003. (- À Comissão de Assunto~ 
Mun1c1pa1s.) 

~o. Sr. A~d~é de_ C~rvalho Ramos, Procurador da República, 
sohc1tando cop1a de 1nte1ro teor do depoimento do Delegado Regional 
do Trabalho no Estado, prestado à Comissão de Transporte desta 
Assembléia Legislativa. 

Do_ Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e 
~e~t_ao, agradecendo convit~ para reunião da Comissão de Saúde e 
JUStificando s~a ausência. (-A Comissão de Saúde.) 

Do Sr. l?an1lo de Castro, Secretário de Governo (2), informando que 
o Requenmento no 317/2003, da Comissão de Justiça, encaminhado 
ao Procurador-Geral do Estado e que o Requerimento no 196/2003 do 
Deputado Célio Moreira, foi encaminhado ao Presidente da CEMIG'. 

Do Sr. Fu~d Noman, Secretário da Fazenda, agradecendo voto de 
congratulaçoes formulado por esta Casa, a partir de requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira. 
D~ Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento 

Reg1onal e Política Urbana, justificando sua ausência a reunião da 
Comissão de Assuntos Municipais, nesta data, destinada a debater 
políticas públicas de habitação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes (5), comunicando, em atenção aos Requerimentos nos 
142/2~03, da Deputada Ana Maria (asfaltamento de trechos de 
rodov1as fe~erai~ no Norte de Minas); 122/2003, do Deputado Jayro 
Lessa (duphcaçao da BR-381, no trecho Belo Horizonte-Governador 
Valadares); 135/2003, do Deputado Sidinho do Fermtaco 
(prosseguimento do processo licitatório da BR-265); 115/2ooq, do 

~-----------~----------~~ 
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Deputado Doutor Ronaldo (construção de passarela para 
pedestres na BR-040, junto ao acesso principal da CEASA, nesta 
Capital); e 180/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva {liberação de 
recursos para a recuperação da BR-459), que as solicitações foram 
encaminhadas ao exame do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes- DNIT. 

Do Sr. Paulo Sérgio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Prado, SP, encaminhando _cópia de indicações do 
Vereador Fábio Augusto Porto Junqueira, ·em que sugere ao 
Governador de Minas Gerais e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento que apeiem a força-tarefa criada para combater 
problemas da citricultura brasileira. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. Modestino Soares Fonseca Neto, Prefeito Municipal de 
Presidente Juscelino, informando, em atenção ao Requerimento no 
459/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, que nesse município não 
existe barragem de retenção de rejeites industriais nem outra obra que 
implique risco ambiental. 

Do Sr. Modestino Soares Fonseca Neto, Prefeito Municipal de 
Presidente Juscelino, informando, em atenção a requerimento da 
Comissão Especial dos Convênios com a União, encaminhado, por 
meio do Ofício n° 817/2003/SGM, que não existem convênios 
celebrados por esse município a partir de 2001. (- À Comissão 
Especial dos Convênios com a União). 

Do Sr. Luiz Alberto Carijó de Gosztonyi, Presidente da Câmara 
Municipal de Manaus, encaminhando cópia da Moção n° 22/2003, 

. dessa Câmara, por meio da qual manifesta apoio à extinção do voto 
secreto em todas as Casas Legislativas do Brasil. (- Anexe-se à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 45/2003.) 

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da 
Câmara Municipal de Ubá, encaminhando cópia da Moção de 
Congratulações e Aplausos no 33/2003, enviada ao Governador do 
Estado por sua atitude de suspender por um ano a homologação do 
concurso de auxiliar de serviços gerais.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Lúcio dos Passos Silva, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, informando a suspensão das funções da 
Sra. Marisa Maria Xavier Sans, Prefeita do Município de Ouro Preto, 
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por força do que dispõe o art. 96, inciso 11, da Lei Orgânica do 
Município; e . comunicando que o Vice-Prefeito assumiu. a 
administração desse município. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES, 
encaminhando manifestação de apoio às medidas adotadas pelo 
Governador do Estado, a fim de restabelecer a realidade e a verdade 
orçamentárias e financeiras em Minas Gerais. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Helio Ramos Domingues, Superintendente Jurídico da 
FEBRABAN, informando a impossibilidade de seu comparecimento a 
audiência pública realizada nesta Casa. (-À Comissão de Defesa do 
Consumidor.) 

Do Sr. Marcelo Marquesani, 2°-Promotor de Justiça, informando da 
impossibilidade de sua presença em reunião da Comissão de Meio 
Ambiente e prestando esclarecim~ntos sobre a construção do 
Cemitério Municipal em Guaxupé. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social (2), encaminhando cópias de 
planilhas de transferência de recursos para Fundos Municipais de 
Assistência Social do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Major PM Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da 
Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG, fazendo 
considerações alusivas ao Programa de Combate à Criminalidade em 
Minas Gerais.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Da Sra. Nelma Azeredo, Secretária de Política de Assistência Social 
do Ministério da Assistência e Promoção Social {2), informando da 
transferên_cia de recursos para o Fundo Estadual de Assistência 
Social. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 705/2003 
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Dispõe sobre a divulgação de débitos tributários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, 

semestralmente: 
J - lista atualizada de devedores de tributos estaduais, inscritos em 

dívida ativa, informando a data de sua inscrição, o número do 
processo, o valor do débito, a existência de recurso e sua fase de 
tramitação; 

11 - relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais 
adotadas para cobrança e execução da dívida; 

111 - lista dos créditos inscritos em dívida ativa, recuperados pela 
administração fazendária no semestre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 

inciso IV do art. 12 da Lei no 13. 515, de 7 de abril de 2000. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: A Constituição Federal, no capítulo dedicado a 

estabelecer os princípios que devem nortear o funcionamento da 
administração pública, em seu art. 37, inclui a publicidade e a 
eficiência como princípios a serem seguidos pela administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também no capítulo 
dos direitos e deveres individuais e coletivos, no art. 5°, inciso XIV, a 
Constituição assegura a todos o acesso à informação. 

A proposta de garantir em lei a publicação da lista de devedores dos 
· tributos estaduais inscritos em dívida ativa, assim como das medidas 
administrativas e judiciais adotadas pela administração para cobrança 
e execução desses recursos públicos, significa a tradução de direito 
constitucional do cidadão não apenas à informação, mas também à 
eficiência dos atos da administração na consecução dos seus 
objetivos. 

O Código de Defesa do Contribuinte, Lei no 13.515, de 7/4/2000, 
garante o sigilo sobre a condição de inadimplência com a 
administração fazendárja, sendo imperiosa sua revogação, por 
contrariar explicitamente os princípios constitucionais mencionados. 

-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 LEI No 706/2003 . 
Di~põe s~bre a criação do Programa de ComplementaÇão 

Soc1oeducac1onal para os alunos da rede de ensino público estadual -
Projeto Escola Integral e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar~. 1 o -. Fica instituído o Programa de Complementação 

Soc1oeducac1onal para os alunos da rede de ensino público estadual -
Projeto Escola Integral. 
Pará_graf~ ~nic9 - O Programa de que trata o "caput" deste artigo 

devera ass1st1r alunos de sete a dezessete anos em situação de risco 
social que estejam matriculados na rede de ensino público. 

Art. 2o - São critérios de seleção dos alunos a serem assistidos pelo 
Programa: 

I- situação socioeconômica familiar; 
11 - comportamento; 
111 -aproveitamento escolar. 
Parágrafo único - Os critérios que são tratados no "caput" deste 

artigo. serão analisados em conjunto pela direção da escola, pelo 
coleg1ado escolar e pela associação de pais e mestres. 

Art. 3o - Os alunos assistidos pelo Programa permanecerão na 
escola em regime de tempo integral, destinando-se um dos turnos à 
freqüência às disciplinas do ensino regular e o outro às atividades de: 

I - reforço e acompanhamento escolar; 
11 - suplementação alimentar; 
111 - práticas esportiva e de lazer; 
IV - assistência psicológica; 
V - capacitação profissional; 
VI- encaminhamento para atividade profissional. 
Art. 4o - Os recursos para custear o Programa constarão na dotação 

orçamentária das Secretarias de Estado da Educação, de 
Desenvolvimento Social e Esportes. 

Art. 5o - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
entidades e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento 
do Programa. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. · 



Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2003. 
Neider Moreira 
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Justificação: Uma das características marcantes dos países mais 
desenvolvidos do mundo é o respeito com que tratam a infância e a 
juventude. É fato comum, em nações evoluídas, a assistência à 
criança em tempo integral, isto é, os alunos ficam o dia todo na 
escola: metade do dia é reservada para as tarefas normais do 
currículo escolar; na outra metade, os estudantes são conduzidos 
para atividades nos campos da cultura, do esporte ou do lazer. 

Infelizmente, no Brasil, esses cuidados são ainda considerados 
como pri~)égio. E o que ocorre na prática é a situa9ão confusa e 
deficitária ··que se transforma em raiz de problemas ma1ores, num mal 
começo que depois se torna difícil de consertar. 

Não é preciso ser especialista em pedagogia para saber o que 
ocorre com as crianças que ficam soltas na rua, longe dos pais. Os 
jornais noticiam diariamente os incidentes policiais que incluem 
crianças e adolescentes; e a própria população observa, perplexa e 
preocupada, a ocorrência de pequenos crimes e atos de delinqüência, 
que espalham reações desencontradas de revolta e medo. 

A verdade é que a administração pública reage negativamente a 
toda iniciativa que pareça acarretar encargos ao já combalido 
orçamento estadual. E, como homem público, estou conscientizado 
dos enormes desafios que o Estado enfrenta para equilibrar suas 
contas e, ao mesmo tempo, atender à crescente demanda da 
população pelas melhorias sociais a que faz jus. 

A minha proposta se baseia no raciocínio e no bom-senso. Não é 
uma questão de discutir maior ou menor porcentagem de recursos, 
mas sim de fazer alguma coisa por essas crianças, que estão vivendo, 
agora, o seu momento decisivo de formação física, mental e espiritual. 
Se não as ampararmos nesse momento, elas podem se desviar para 
os caminhos perigosos da ignorância, do vício, da doença e do crime. 
A proposta é localizar as crianças e os adolescentes que estão 
sujeitos a situações de maiores riscos pessoal e social nas suas 
comunidades de origem, estejam elas onde estiverem, nos bairros e 
nas vilas mais distantes, nas favelas da periferia das grandes cidades 
ou no meio rural adjacente. ' 

A no~sa busca começa onde o poder público está falhando: nas 969 

comun~d~des pouco ou mal servidas pelos serviços públicos. Vamo -
dar pnondade aos pobres mais pobres. Atualmente, a máquin s 
go~e~namental dis~õe de ~e~os seguros para fazer .essa seleção: a a 
p_ropn~s esc?_las te~ cond1çoes de fazer a triagem dos alunos PeJ s 
s1tuaçao fam1llar, soc1oeconômica e pedagógica. a 

Para ajudarem no processo, temos também as organizaç-
-l.t · 0 es m11 ~res, mUlto bem-estruturadas para interagir com a comunidad 

P~ec1samos colocar para funcionar um modelo eficaz de apoio ~
cnança_ e ao adolescente, cuidando deles em tempo integr a 
Resummdo, vamos tirar o menino da rua e dar meios para que ~1. 
estu?e e ~e prepar~ para ser um cidadão de bem; vamos gara~t~ 
com1?a, nao uma so vez, como ocorre atualmente, mas duas vezes 
por d1a, para que ele tenha a chance de se desenvolver com saúde. E: 
vamos preencher o seu tempo complementar com atividades sadias 
nos campos do esporte, da arte, da cultura, do lazer e até mesmo d ' 
ensino profissionalizante. o 

Trata-se de um novo mutirão para dar assistência integral às noss 
crianças, um projeto concebido para ser experimentado em dimens~s 
r~du~i~a e localizada, par~ comprovar a sua viabilidade e eficácia Pe~~ 
s1mpllc1dade, pela econom1a e pela competência funcional. 
Assi~, _mesmo q~e tenha sua origem numa parcela pequena da 

rede publica de ens1no estadual, a nossa empreitada conseguirá atr . 
t. · - . a1r 

a par 1c1paçao e o apo1o da sociedade através das empres 
conscientes de sua responsabilidade social e das organizações n ~s 
governamentais afins. ao 

É uma açã~ ~r~v~ntiva que nasce com a finalidade clara de sornar~ 
se a outras 1n1c1at1vas que visam a contribuir para a melhoria d 

'bl' a segurança pu 1ca em nosso Estado, pois procura evitar que noss · . . as 
cnanças e JOVens sejam envolvidos pelos riscos de se tornare 
marginais. E a determinação justa e necessária que precisamos t rn 
agora se quisermos reduzir a criminalidade no futuro; é a parte q er 

t . t - d . ue n~s. oca na 1n e_nçao e amemzar a grande crise nacional, que, sern 
duv1da, tem ~~1tos campos a merecer a atenção e o empenho de 
todos os bras1le1ros bem-Intencionados. 

Contamos com a compreensão de todos para a gravidade des 
questão e solicitamos o apoio de nossos pares para que\ es~a 

I a 
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proposição seja aprovada, de forma que possamos começar, 
quanto antes, o trabalho que nos compete fazer em favor de um futuro 
que é também de todos nós. _ 

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

PROJETO DE LEI No 707/2003 
Autoriza o Estado a encampar o trecho da estrada municipal que liga 

o Município de ltaúna ao Município de lgaratinga. 
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 da estrada municipal que liga o Município de ltaúna ao 

Município de lgaratinga. 
Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo 

compreende todos os atos administrativos necessários à 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, 7 de maio de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: O projeto de lei apresentado visa à estadualização da 

estrada que liga o Município de ltaúna ao Município de lgaratinga. 
A importância desta matéria se deve· a fatores regionais, como: 

ligação histórica e familiar entre os municípios, facilid~de de acesso 
ao comércio e à assistência médico-odontológica. E de ressaltar 
também o estado de má conservação do trecho. 

Salientamos que as relações socioeconômicas entre os dois 
municípios são intensas e que essa estrada é o acesso principal ao 
distrito industrial de ltaúna; além do distrito industrial existem várias 
indústrias instaladas ao longo da rodovia, sobretudo no Povoado de 

Brejo Alegre. 
Em face do exposto, apresento aos nobres pares este projeto de lei 

para apreciação. 
- 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° 708/2003 

Dispõe sobre_ a obrigatoriedade da fixação de aviso aos portad~res 
de marca-passo nas portas equipadas com detectores de metais e dá 
outras providências. 

A Assembl~ia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - F1cam as rep~rtições públicas e as instituições bancárias 

q~e pos~uam portas equ1padas com detectores de metais obrigadas a 
af1xar avtso aos portadores de marca-passo. . _ . 

Ar~. 2° _- Será dado o prazo de sessenta dias, a contar da data da 
pubhca_çao desta lei, para que haja adequação dos locais à exigência 
precomzada no art. 1°. 

Art. 3o - O. descumprimento desta lei irá ensejar a multa de 500 
UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) 
cobradas pelo órgão competente do poder público. ' 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003 
Wanderley Ávila . 

. Ju~tificaçã,o: O marca-passo é um pequeno aparelho instalado no 
1n~~nor do torax, ~.om a função de comandar os batimentos cardíacos, 
u~11izado no auxilio de pessoas portadoras de arritmia. Possui um 
s1st~ma el~tro~agnético que corre o risco de sofrer bloqueio quando 
d~ 1nt~~erenc~a externa de aparelhos como detectores de metais, 
dispositiVO ant1-furtos e outros. Esse bloqueio altera o funcionamento 
do aparelho, podendo, nos casos em que a pessoa é totalmente 
depend~nte, ocasionar a perda de sentidos (síncope). 

O proJeto em te I? vi_sa assegurar aos ·portadores de marca-passo a 
s~g~rança ~~ trans1to nas instituições bancárias e repartições 
publicas. Sohc~to aos nobres pares desta Casa apreciação do projeto 
e sua aprovaçao . 

. - Pu_blic~do, _vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
F1scahzaçao Fmanceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art 
102, do Regimento Interno. · 

PROJETO DE LEI N° 709/2003 
Altera a Lei no 12.237, de 5 de julho de 1996. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Acrescente-se_ alínea ao inciso XVII do. art. 1 o da L si no 

\ 

--------------~------------~ 
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12.237, de 5 de julho de 1996, renumerando-se as demais: 
"Art. 1 o- .................................................................................... . 
XVII- ....................................................................................... . 
j) União dos Varejistas de Minas Gerais - UVMG -;". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Wanderley Ávila 
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Justificação: A Lei no 12.237, de 5/7/96, que altera dispositivos da 
Lei no 1 0.628, de 1992, que estabelece a organização e o 
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
não inseriu a União dos Varejistas de Minas Gerais entre as entidades 
membros daquele Conselho. A UVMG, fundada em 1930, trabalha em 
defesa do microempresário e do pequeno empresário do setor 
varejista há 73 anos. Tem por objetivo a defesa dos direitos desses 
pequenos empresários, bem como a integração social, nas diversas 
regiões do Estado, visando ao desenvolvimento social e econômico do 
País. A entidade possui atividades, tais como: "Gestor de 
Oportunidades", qualificando a mão-de-obra do empresário e gerando 
empregos; "Usina de Aperfeiçoamento", para público carente e 
varejista objetivando aperfeiçoamento profissional, além do "Centro de 
Atendimento ao Varejista", que presta esclarecimento aos varejistas 
distribuídos nos municípios mineiros. 

A entidade tem como objetivo precípuo o fortalecimento da livre 
empresa, facilitando sua atividade e seu progresso, bem como a 
promoção de atividades voltadas para o desenvolvimento econômico 
social. Sendo assim, suas iniciativas abrangem o cerne do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social, objeto da Lei no 12.237, de 
1996, não havendo, dessa forma, sentido em sua ausência entre os 
membros do supracitado Conselho. Solicito aos nobres pares desta 
Casa a aprovação deste projeto de lei, que irá corrigir a lacuna 
existente nessa 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 670/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 

'. 
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apelo ao Secretário da Fazenda, com vistas a que seja mantido o . 
desconto que (eduz em 50% o ICMS referente à venda de alho. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

No 671/2003, do Deputado André Quintão, solicitando seja enviado à 
Presi~ente do IPSEMG pedido de informações sobre o convênio que 
menc1ona, firmado entre esse Instituto e a Prefeitura Municipal de 
Joaíma. (-À Mesa da Assembléia.) 

. No 672/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Pirapora pela passagem de seu 91 o aniversário de emancipação 
político-administrativa(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 673/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Colônia Santa Fé, em Três 
Corações, pelo transcurso do 61 o aniversário de sua criação. (À 
Comissão de Saúde.) 

No 674/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado ao Ministro dos 
Transportes, ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à recuperação da Rodovia BR-
267, nas proximidades dos Municípios de Liberdade, Arantina, Bom 
Jardim de Minas, Carvalhos, Seritinga, Serranos, Aiuruoca, Olaria, 
Andrelândia, Cruzília, Baependi e Caxambu. (- À Comissão de 
Transporte.) 

No 675/2003, do Deputado Doutor Viana solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento d~ Sr. Nilson Gonçalves. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 676/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que analise a possibilidade 
de o Estado p~rticipar, com recursos financeiros, do Programa Saúde 
da Família.(- A Comissão de Saúde.) 

No 677/2003, do Deputado lrai Barbosa, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que encaminhe a esta 
Casa cópias das atas contendo decisões do Conselho de 
Contribuintes ainda em vigor. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 678/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da FAPEMIG com vistas a que 
incentive pesquisas sobre a utilização de bambu na construç~o de 

I 

~-----------~------------~ 
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casas populares. 

N° 679/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com vistas à 
elaboração de projeto para implantação de um parque tecnológico em 
Belo Horizonte. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 680/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja 
elaborado um projeto de ICMS seletivo para beneficiar famílias de 
baixa renda. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 681/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da FAPEMIG com vistas a que sejam 
incentivadas pesquisas da utilização do óleo de coco como 
combustível alternativo ao diesel.(- À Comissão de Educação.) 

N° 682/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Associação Mineira dos Produtores d~ 
Cachaça de Qualidade- AMPAQ- por seus 15 anos de fundação. (-A 
Comissão de Turismo.) 

N° 683/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento d? Sr. Cláudio Moreira de 
Almeida, em 22/4/2003, em Uberaba. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 684/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Vittorio 
Medioli, Presidente da Sempre Editora Ltda., pela modernização do 
parque gráfico. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 685/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja revista ? 
previsão para o orçamento da FAPEMIG no exercício de 2003. (- A 
Comissão de Educação.) 

N° 686/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes e ao Secretário. dos Transportes 
com vistas ao início da malha viária do Circuito das Aguas, bem como 
à melhoria da Rodovia BR-459 e das demais rodovias do Sul de 
Minas.(- À Comissão de Transporte.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de um 
seminário nesta Casa com vistas a se debaterem o desenvolvimento 
regional e a implementação de políticas urbanas nos municípios 

L 
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mineiros. (-À Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

do Trabalho e de Meio Ambiente e dos Deputados Paulo Piau lvair 
Nogueira, Elmiro Nascimento (3) e Ana Maria. ' 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar. 
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, nobres colegas, 

tele~pectadores, novamente utilizo esta-.tribuna para tratar de temas 
d~ 1~teresse do povo mineiro, em especial do Oeste. O parlamento 
m1ne1ro, neste. início da 15a Legislatura, tem sido rico e pródigo ao 
enfrentar os d1versos problemas que envolvem a nossa sociedade. 
Tenho acompanhado atentamente os diversos pronunciamentos 
sempre voltados às causas nobres de Minas. 

Vários temas importantes foram tratados tais como as reformas da 
~revidência, a tributária, a do Judiciário e a política, questões estas 
1mportan!es para o funcionalismo público, além da recuperação e 
adequaçao das malhas rodoviárias estadual e federal. 

Porém, faz-se necessário ressaltar que dois temas tornam-se 
priori~ários para o povo brasileiro e em especial para nós, de Minas 
Gera1s, que são o pleno emprego e a segurança pública. 

Confio no tino político e administrativo do jovem Governador Aécio 
Neves. Temos certeza de que as suas intenções são as melhores 
possíveis. Sua coragem em encarar as reformas administrativas do 
Estado é um alento para que, ao final de seu mandato, possamos ter 
a administração pública estadual recuperada economicamente e 
cumprindo o seu papel constitucional de fomentar e desenvolver mais 
a economia mineira. 
. Entretan_to, por mais fascinante que seja esse tema, quero me ater 
as questoes da segurança pública de Minas, principalmente no 
tocante . ~ região ~en_tro-Oeste. Nossa região prima-se por 
caractenst1cas bem propnas do povo: um simples e singelo dedo de 
prosa com os vizinhos, o encontro nas praças ou numa cafeteria 
saber ouvir mais e falar menos- diga-se, de passagem, característic~ 
típica do mineiro -, ter sempre na memória um caso para contar. São, 
felizmente, costumes ainda preservados, bem como saber receber os 
visitantes e preservar como ninguém as coisas e a vida do campo! 
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Porém, a tranqüilidade aparente e bucólica está séndo 

violentamente agredida. O crime organizado, na forma como existe 
nas grandes cidades brasileiras, vem pouco a pouco invadindo nossa 
região. Assaltos, roubos, tráfico de drogas, homicídios e prostituição 
estão descaracterizando uma das mais importantes e tranqüilas 
regiões de Minas. No último final de semana, os jornais da Capital 
trouxeram várias reportagens e artigos sobre o assunto, que requer 
medidas urgentes e exige participação de toda a sociedade, em 
especial da classe política, que tem o dever de fomentar o debate em 
busca de soluções que minimizem a criminalidade. 

Como bem lembrou o jornalista Baptista Chagas Almeida, em sua 
coluna "Em Dia com a Política" do jornal "Estado de Minas": "Quando 
há esforços conjuntos, já ensinam alguns exemplos, os resultados 
aparecem e com maior rapidez". Em outro trecho de seu artigo, o 
ilustre colunista cobra a presença ostensiva do policiamento nas ruas, 
proposta com a qual faço coro e peço seu imediato cumprimento pelas 
forças de segurança do Estado. 

Sempre acreditei na soma de esforços para o encontro de soluções. 
Nesse sentido, também aplaudo o convênio assinado n<;> dia 13 
próximo passado de adesão do Estado ao Sistema Unico de 
Segurança Pública. 

Meu gabinete tem recebido diariamente denúncias indicando o 
aumento da criminalidade na região. Denúncias essas que vêm tanto 
dos pequenos municípios como das médias e grandes cidades. Em 
minha terra natal, Nova Serrana, a situação chega a ser de quase 
pânico, tendo em vista o grande número de ocorrências policiais. 

Segundo dados da PM, só na 100a Companhia, instalada em Nova 
Serrana, são 54 ocorrências por dia, perfazendo um total de 1.620 
ocorrências por mês. Isso tem de acabar. 

Essa Companhia conta, hoje, com efetivo de 88 homens para 
atender sete municípios: Nova Serrana, Pitangui, Araújos, Conceição 
do Pará, Perdigão, Onça do Pitangui e Leandro Ferreira. 

Como podemos verificar por meio do número de ocorrências, o 
efetivo da PMMG é pequeno para coibir o crime na região. Segundo a 
PM, o ideal seria um efetivo de 114 homens. Portanto, temos de 
imediato defasagem de 26 militares. 

Em situação lastimável também está a frota usada pela Polícia 
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Militar de ~i nas G~rais. Existem apenas 1 O viaturas , policiais; 
quando o Ideal sena termos um mínimo de 20. Motocicletas são 
apenas três, quando, no mínimo, deveriam ser dez. 

A sitl!ação da Polícia Civil também não é diferente desse lamentável 
quadro. Lembramos que, além das ocorrências, a Polícia Civil 
colabora no atendimento da PM e das Polícias Rodoviárias Estadual e 
Federal. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Gostaria de 
cumprimentá-lo por seu pronunciamento e de me juntar a V:Exa. nas 
suas preocupações, pois o aparelhamento da polícia é algo que deve 
unir todos nós, parlamentares, e, naturalmente, nosso líder e 
~imon~iro, o Governador Aécio Neves. É necessário que, de fato, haja 
1nvest1mentos prioritários tanto na Polícia Militar quanto na Civil. 

Quando V. Exa. manifesta a justa preocupação, com a qual 
comungo, com a nossa região do Centro-Oeste mineiro, venho trazer 
tamb~m. manifest~ção de ~olidariedade a uma Polícia Militar que é 
referenc1a em n1vel nac1onal. Com todas as dificuldades que 
enfre~tamos naquela região temos o privilégio de ter uma corporação 
com. hder~nças exemplares e com um contingente de soldados que, 
no d1a-a-d1a, na luta contra o crime e na parceria com a comunidade 
nos dão um testemunho de cidadania e amor à profissão. ' 

Poderíamos citar cada um desses profissionais mas tomarei a 
liberdade de mencionar o Cel. Gentil Alberto, qu~ comanda a 4a 
Região, em Bom Despacho, com brilhantismo; o Cel. Paulino, no 23° 
Batalhão, em Divinópolis; e o Sr. Lúcio Nogueira, da Delegacia 
Regional de Divinópolis. 

Faço essa intervenção, Deputado Paulo Cesar, para parabenizá-lo 
pela iniciativa de buscar fortalecer e valorizar as Polícias Militar e Civil. 
A melhor maneira de nós, Deputados, fazermos isso é solicitando 
apoio, como V. Exa. está fazendo, e venho somar nesse sentido. 

Precisamos de maiores investimentos, de mais viaturas e de um 
núme~o maior de profissionais, para que nossa população seja melhor 
atend1~a. Naturalmente, precisamos também de uma parceria com a 
comumdade, para que a polícia alcance melhores resultados.' Hoje 
vemo~ com bon~ olhos os Conselhos Comunitários de Segurança e 
tambem a questao do bombeiro voluntário, iniciativa que começa a 
surgir e deve ser discutida pela Casa. 



Parabéns a V. Exa. Conte com nossa parceria, para trabalharmos 
por nossa região e, em particular, pela segurança pública. 
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O Deputado Paulo Cesar - Agradeço o aparte do Deputado 
Domingos Sávio, companheiro da nossa região Centro-Oeste e, 
portanto, conhecedor dos seus problemas. 

Deputado Domingos Sávio, nós, Deputados do Centro-Oeste, temos 
de trabalhar unidos, para tentar resolver os problemas que afligem 
nossa região. 

. Para atender a Polícia Civil, que tem o dever legal de investigar 
todas as ocorrências anteriormente citadas, a corporação conta com 
apenas cinco veículos, sendo dois desses um Fiat Uno, ano 1990, e 
um Gol, ano 1994, que se encontram em péssimos estados de uso e 
conservação; restando à Civil em estado regular uma motocicleta, ano 
98/99, e um Ford Versailles, ano 95, doado pelos empre~ários de 
Nova Serrana. 

Não podemos deixar de lembrar que todas essas cidades estão 
próximas à BR-262 e compõem a chamada Rota Caipira das Drogas. 
Não basta a boa intenção e as ações heróicas dos policiais. 
Precisamos ter um efetivo policial civil e militar que atenda à demanda 
e trabalhe em condições materiais e com salários dignos. 

Senhores e senhoras, como podem perceber, a situação é crítica e, 
infelizmente, acredito que ainda se agravará. O "Jornal Gazeta", 
semanário de Nova Serrana, em sua última edição, denuncia que a 
população, cansada de esperar por ações das autoridades, está 
acuando-se e armando-se, a fim de se proteger da violência. Todos 
nós sabemos que essa não é a melhor solução, e sim prenúncio de 
desgraça. 

No último final de semana, aconteceu um assalto no Bairro Nova 
Serrana. Um pivete, ao assaltar um proprietário de armazém, 
constatando que tinha apenas R$200,00, pegou o dinheiro, virou para 
trás e deu um tiro na boca do comerciante. O assunto é realmente 
sério. Precisamos tomar providências. 

O professor do curso de Direito do Centro Universitário Newton 
Paiva, Dr. Leornardo Augusto de Almeida Aguiar, na coluna 
"Contraponto" do jornal "Hoje em Dia", edição do último domingo, 
destaca que o "avanço da criminalidade está sendo alavancado por 
vários fatores, entre os quais destacam-se dois: o pequeno risco da 
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atividade cnmmosa e a sua fabulosa rentabilidade". Continua o 
ilust~e professor "É necessária uma reação forte e inteligente. o crime 
prec1sa ser combatido". 
. Concordo plenamente. O crime precisa ser combatido de forma 
·exemplar. Em nome dos cidadãos do Centro-Oeste de Minas e Alto do 
São_ Fran_9isco, cob_ro de nossas autoridades especial atenção e 
efe~1:'a açao para co1bir as ações criminosas nesta outrora e tranqüila 
reg1ao das Mmas Gerais. Muito Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão . 
O Dep~tad? Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

abordarei do1s assuntos muito atuais, oportunos e interessantes. O 
primeiro diz respeito à anulação, por meio de sentença judicial, do 
concurso dos servidores do Estado, promovido no último ano pelo 
Governo anterior. 

Pediremos ao Governador do Estado, se possível ainda hoje, que 
acompanhe de perto o resultado do recurso que será impetrado. 
Como se trata de decisão contra o Estado, o próprio Juiz é obrigado a 
recorrer de ofício. Há pouco tempo, promovemos um debate na 
Co~i~são de Educação a respeito desse assunto, em que 
partiCiparam, entre outros, o Deputado Dalmo. Nessa ocasião 
discutimos essa questão processual. O Juiz recorre de ofício, mas nã~ 
fundamenta o recurso. Então, é necessário que o Estado, por meio da 
Procuradoria-Geral do Estado, impetre um recurso fundamentado 
pois possui muitos fundamentos para tanto. O Juiz alega que houv~ 
fraude. Não conheço o teor da sentença, mas se houve fraude, 
ce~a~ent~, alguns teriam sido aprovados por meio dela, mas a 
~~1ona fo1 aprovada pelo mérito. Essas pessoas não podem ser 
v1t1mas de sentença judicial. 

Como advogado e com a minha formação jurídica não tenho 
dúvidas de que essas pessoas obterão êxito com o re~urso mas é 
~~eciso que seja fundamentado. Vários aprovados impetrarã~, como 
ht1sconsortes, um recurso paralelo. Andam certo ao trilhar esse 
caminho, porque o Estado certamente recorrerá. Nós, da Assembléia 
Legislativa, estaremos a~ompanhando o processo, para que o recurso 
alcance o seu objetivo. E lógico que aqueles que foram prejudicados 
co~stitui~ão litisconsórcio e contratarão advogado, conseguindo custos 
ma1s ba1xos. Assim, terão êxito em seus objetivos. A forma 1)1ais 
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legítima e legal de se atingir um cargo público é por meio do 
concurso, como prescreve a Constituição Federal, que o último 

Governo cumpriu. , . . _ . . . 
Não podemos falar somente sobre o mente dessa dec1sao JU.dlclal. 

Vamos falar também sobre as pessoas aprovadas, que tmham 
expectativas de direito, foram nomeadas~ transferi.ram-se de outr~s 
cidades, constituíram vida nova. Agora, veem-se d1ante da anulaçao 
do concurso. Há grande injustiça pairando no ar, e é preciso buscar 
recursos para reformar e adquirir~ validade desse concu~so. . 

O Deputado Dalmo Ribeiro S1~va (em ~pa~~). - Ob.ngado, ~lu.stre 
Deputado Bonifácio Mourão. Nao pod~na_ m1c1ar ~mnhas rap1das 
considerações, sem desejar-l~e, neste d1a tao espe.c1al, data de ~eu 
aniversário, que Deus o proteJa pa~a que tenha mu1tos anos de v1da 
junto à sua família e ao seu gabmete. A presença de V. Exa. no 
parlamento mineiro traz para todos nós tranqüilidade, um exemplo do 
respeito e da honorabilidade de homem público. 

Faço coro com v. Exa., pois essa situaç~o també,m nos ~re?cupa. 
Há poucos dias, apresentamo~ requen~~nto a Com1ssao de 
Educação, como v. Exa. menc1onou, sohc1tando a presença do 
Procurador-Geral do Estado para esclarecer o posicionamento do 
Estado. Trata-se de situação complexa, preocupante, que, hoje, não 
se encontra mais na esfera do Legislativo, do Executivo, mas, sim, do 
Judiciário. É necessário conscientização do parlamento mineiro nessa 
caminhada junto ao competente Procurador do Estado, visando 
conseguir, em 2a Instância, reformar a sentença que anulou o 
concurso garantindo os direitos dos concursados. 

Há pou~o tempo, conversava com o Depu!ado José Henriqu~ sobre 
essa questão. Estamos aguardando u~a sa1da, na Procur~dona, pa~a 
tranqüilizar não só os educadores aqUI presentes, mas M1nas Gera1s 
como um todo. Recebemos inúmeras correspondências das 
superintendências. Trata-se de uma luta nossa, preocupação de todos 
os Deputados desta casa. A Assembléia Legisla.tiva caminhará, passo 
a passo, junto ao andamento processual. Parabens a V. Exa. pelo seu 
aniversário e pelo seu pronunciamento. 

o Deputado Adelmo Carn?iro Leão (em aparte)* .- D~putado 
Bonifácio Mourão, aparteá-lo e uma grande honra e satiSfaçao para 
mim. Tenho-o como um dos Deputados mais brilhantes e sérios desta 
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Estado . de fv1mas, Gera1s, foi seu relator. Nesta oportunidade, 
pa~abemzo-o tambem pelo seu aniversário. Desejo-lhe muita· paz, 
saude e sucesso. 

Digo a V. Exa. e ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ambos do PSDB, 
~ que fazem. parte do .Governo hoje: essa é uma questão tão 
1mp~rtante, sena e desafiadora que não podemos deixar de apoiar. 
Voces e o Governador Aécio Neves podem contar com todos os 
parlamentares do PT, inclusive com os do PcdoB, do· Bloco. Não 
podemos deixar essa ação à sorte dos concursados. Trata-se de uma 
questão do Estado. Foi o ~stado que promoveu o concurso público, 
que o pre~arou ,durante ~u1to tempo, realizou-o, não podendo chegar, 
agora, e ,d1zer: e com voces. Re~nam-se, paguem a um advogado. 

Essa e ~ausa do E~tado, v1sto que as Constituições Federal e 
Estadual d1zem que o 1ngresso no Estado dá-se por intermédio do 
concurso público. Não é possível, feito o concurso público neste 
E~ta.do, onde .. temos , grand~ parte de trabalhadores, servidores 
pubhcos ~erce1nzados a revelia da Constituição, que venhamos dizer 
aos serv1dores co,ncursados para buscarem sua sorte por meio de 
advogado. Cabe a Assembléia Legislativa, ao Governo do Estado 
defender seus servidores públicos concursados. ' 

O ~eputa~o Chico Simões (~m aparte)* - Deputado Bonifácio 
Mourao, obng~do pelo aparte. E sempre um prazer muito grande 
poder apartea-lo, conhecendo quem é. Já lhe mandei uma 
correspondência, mas quero deixar, de público, as minhas felicitações 
pelo seu aniversário. Não só ouço a sua fala, mas também a do 
D~putado D~lmo Ribeiro Silva, dois juristas que conhecem bem a lei. 
Sao pr~nu~c1amentos ~é r~ os ,de pessoas realmente preocupadas com 
a ~oluçao JUSta, qu~ nao ~ so legal, pois respeitar o concurso público, 
a!em ~e ato legal, e ato JU.sto,, porque é o único caminho para que o 
c1dadao possa prestar serv1ço a comunidade. 

Deputado Bonifácio Mourão, se bem o conheço, assim como ao 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e também sei bem como funcionam os 
Poderes, se hoje V. Exa. está nessa tribuna para defender a 
legitimidad.e e a v~lidade do concurso, sendo aparteado pelo 
companheirO Dalmo, 1sso, para mim, já é um sinal de que o Governo 
do Estado também vai assumir isso. Do contrário, V. Exa. não falaria. 
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Se está aqui, já deve ter discutido. Por pertencer ao PSDB, hoje 
tomando essa atitude, tenho a certeza de que os funcionários públicos 
concursados continuarão desempenhando seu papel de forma 
tranqüila. 

Tenho a certeza, ainda, de que vamos estar juntos discutindo não só 
a nomeação, mas também um plano de cargos e vencimentos, para 
dar dignidade a cada servidor. 

O Deputado Bonifácio Mourão* - Agradecemos os apartes dos 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão e Chico 
Simões. 

Queremos informar aos colegas Deputados que, na verdade, o 
Governo Aécio Neves, por intermédio da Procuradoria-Geral, já nos 
informou que recorrerá. Nós, quando dissemos que somos favoráveis 
além do recurso oficial ao recurso voluntário, que é o litisconsorte por 
meio dos servidores, o que queremos é aumentar o poder de fogo do 
recurso. Claro que o Estado, conforme assinalou bem o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, tem o dever de recorrer, vai recorrer, tem o 
dever de fundamentar, vai fundamentar, e acompanharemos tudo de 
perto. Esse é o recurso principal. É o do Estado. E o Governador 
Aécio Neves, temos convicção, vai recorrer e já determinou isso à 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Os servidores, principalmente os professores de modo geral, estão 
contactando, sabemos disso, advogados para promover um recurso 
paralelo. E estão certos ao fazerem isso. Todo recurso deve ser feito. 
Eles têm o direito de fazer o recurso em litisconsorte, o recurso 
paralelo. Assim que começar a correr o prazo, a todos aqueles que 
me têm consultado tenho respondido que devem recorrer, e tenho a 
convicção de que ganharão o recurso. Até porque já vivi uma situação 
semelhante, quando era Prefeito de Governador Valadares. Existe um 
parecer do Prof. Paulo Neves de Carvalho, que é uma das maiores 
autoridades brasileiras no assunto, foi meu professor na Universidade 
Federal. Ele tem convicção plena sobre essa questão. Não podem 
aqueles aprovados justamente sofrerem a pena aplicada àqueles 
aprovados injustamente. Anular o concurso, de modo geral, não é 
possível, definitivamente. Nem a Justiça nem o Estado podem 
conceber uma situação dessas. 

Queríamos, neste instante, também abordar, mas voltaremosa esta 
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tn una oportunamente, a vinda, ontem, do Ministro Márcio Tomás 
Bastos, para assinar um convênio com o Governo de Minas Gerais 
referente à questão da segurança pública. Acompanhamos 
ate~tamente o convênio e as palavras do Ministro e do_ Secretário 
Nac1onal_ da Segurança Pública, Dr. Luiz Eduardo Soares. 
Parabenizou o Governador Aécio Neves por ter dado um passo à 
frente, qua~do criou _o sistema de defesa social. Ao fazer aquilo, 
estav~ elog1ando a açao pioneira do Governo de Minas, preocupando
se senamente com a segurança pública. 

C?locamos na Constituição mineira de 1989 o capítulo da defesa 
~oc1al. N_o art. 183, traçamos as linhas da defesa social, procurando a 
mtegraçao entre a Polícia Militar e a Civil. Lamentavelmente a defesa 
social s~ veio a ser implantada quando o Secretário Antôni~ Augusto 
An~stas1a, no~s~ ~sse~so_r em 1989, houve por bem aplicar o que 
esta na Const1tu1çao m1ne1ra e criar a defesa civil com a integração 
dasyolícias. O tema requer debate. Voltaremos a ~le oportunamente. 
Obngado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Padre João. 
O D~putado Padre João* - Sr. Presidente, ocupamos novamente 

e~t~ tnbuna . p~ra denunciar mais um descaso e desrespeito aos 
d1re1tos de mumeras famílias residentes em áreas onde serão 
construídas usinas hidrelétricas. 

Desta vez o desrespeito vem de uma estatal, a CEMIG, que deveria 
dar exemplo de cidadania e cumprir os acordos firmados com esses 
moradores e, principalmente, a legislação estadual. 

Recentemente, em debate de que participei na TV Assembléia sobre 
barragens hidrelétricas, o Sr. Luís Augusto Barcelos Almeida 
c~orde~ador ambiental da CEMIG e membro do COPAM, afirmou qu~ 
nao ex1ste nenhum problema nem conflito em usinas construídas pela 
estatal mineira. 

Estou protocolando r~querimento à Mesa em que faço apelo à 
CEMIG ~ara que. paralise ~s obras de construção da Barragem de 
ltueta ate que sejam solucionadas todas as pendências com essas 
famílias. A CEMIG participa de consórcio com a CVRD e, em 
novembro do ano passado, assinaram acordo redigido pelo IBAMA 
onde as duas empresas se comprometeram a reconstruir a cidade: em 



área próxima, além de garantir indenizações justas para todas as 
famílias. 
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As obras para reconstrução da cidade ainda estão em fase de 
terraplenagem, e até os engenheiros dessas empresas confirmam que 
não serão concluídas antes do prazo previsto para a inundação da 
área. 

Mas, em vez de estabelecer o diálogo civilizado com a comunidade, 
o consórcio preferiu o caminho da pressão, das ameaças e da 
intimidação. 

As obras da cidade continuam colocando em risco a vida e a saúde 
dos moradores. Para se ter uma idéia, a obra da linha férrea, que será 
relocada, com previsão para cortar a cidade, passando mesmo no 
lugar onde estão situadas a Prefeitura, a Câmara Municipal e as 
igrejas católica e evangélica, está praticamente concluída no entorno 
da cidade, deixando a população intimidada. 

O consórcio está ameaçando e pressionando os moradores, fazendo 
negociações esdrúxulas, de forma desumana, inconcebível, 
principalmente por tratar-se de empresa estatal. 

Se não bastasse isso, os empregados do consórcio ainda ameaçam 
os moradores para desocuparem suas casas, lançando a proposta 
indecorosa de pagar-lhes aluguel nas cidades próximas, até que Nova 
ltueta esteja concluída. Aqueles que se recusam são ameaçados com 
medidas judiciais de desapropriação; dizendo que o Governo está do 
lado do consórcio e que a usina será feita custe o que custar. 

Nobres colegas, é um absurdo essa proposta de remoção para 
locais alugados. A igreja católica iria funcionar em um galpão. O 
mesmo ocorreria com a igreja evangélica, a Prefeitura e a Câmara 
Municipal. Mas o consórcio não cumpriu o acordo de estarem as obras 
concluídas em março. Nem mesmo a terraplenagem está pronta. 

O Deputado José Henrique (em aparte)* - Deputado Padre João, 
também sou representante da região do vale do Rio Doce, dos 
Municípios de ltueta, Resplendor e Aimorés. Acompanho essa obra 
desde o seu início, ou seja, participei da discussão do projeto de 
construção da usina de Aimorés. Pedimos a recomposição da CIPE
Rio Doce, a fim de que. esse assunto fosse discutido. 

Como fiz contato com o consórcio, tomei conhecimento de que a 
Associação de Ribeirinhos de Resplendor e a Comissão de ltueta, 
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desde o início, estão discutindo a localização da futura cidade, 
Nova ltueta. Além disso, atendendo a uma reivindicação dos 
moradores, o consórcio construiu um hospital. Em. Aimorés e ltueta 
houve especulação imobiliária, em virtude das desapropriações. 

Confesso a V. Exa. que visito a região- regularmente e não havia 
tomado conhecimento desse tipo de reclamação. Assim, proponho 
que façamos parceria, pedindo à Casa que, juntamente com a CIPE
Rio Doce, que discute os problemas da bacia do Rio Doce, possamos 
realizar uma audiência pública na região, a fim de discutir com os 
morado~es ~s problemas que estão enfrentando. Estou à disposição 
para ~1scut1r os problemas, chegar a um acordo e ajudar a 
comunidade, porque ltueta merece atenção especial. Muito obrigado. 

O Deputado Padre João* - Obrigado, Deputado José Henrique. O 
se~ empenho é muito importante. 

E bom destacar que não sou contra o desenvolvimento, mas 
queremos que seja de fato sustentável, onde ninguém seja agredido, 
que a vida não seja sacrificada e que esteja a serviço da pessoa 
humana, sem prejudicá-la ou lesá-la. Estive na região pessoalmente. 
~ que ouvi e vi não me deixa calar ou ficar de braços cruzados. É 
Importante a atenção de todos desta Casa. Realizamos reunião 
c?nju~ta d~s Cc:missões de Direitos Humanos e Meio Ambiente para 
d1scut1r a ~~t.u~çao da~ barragens, de modo especial a de Candonga, 
que possu1 mumeras Irregularidades reconhecidas pelo consórcio. E 
ainda não tomaram providências. 
, Volt~mos a sol!ci~ar a esta Casa que encaminhe a suspensão, o que 
e prev1sto em le1. E com esse intuito que compartilhamos a realidade 
de centenas de famílias que contam conosco. A quem podem 
recorrer? Nós, como legítimos representantes dessas comunidades 
precisamos assumir uma posição. Não estamos do lado de A ou s: 
mas do desenvolvimento. Ninguém tem o direito de lesar o outro. Não 
podemos nos calar. 

Além de tudo isso, o Consórcio Vale-CEMIG não cumpre o acordo 
com o IBAMA, fato que nos motivou a visitar a superintendência do 
órgão ontem. Esse consórcio faz vista grossa para a Lei no 12.812 de 
1998, que exige acompanhamento do Conselho Estadual de 
Assistência Social no caso de deslocamento das famílias , com 
implementação de programa social, ou seja, antes da relocação.' tpdas 
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as famílias têm de estar amparadas e seguras. Portanto, Sr. 
Presidente, caros colegas, peço-lhes que aprovem esse requerimento 
para impedir que mais uma injustiça seja cometida com a população 
de ltueta, Resplendor e Aimorés. O autor dessas medidas é estatal 
considerada séria e cumpridora de acordos. 

Aproveito o tempo para denunciar outro descaso: a usina de lrapé, 
cuja construção cobrirá as terras dos Municípios de Botumirim, Berilo, 
Cristália, Grão-Mogol, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e 
Turmalina, e deslocará 800 famílias de agricultores e 47 comunidades. 
Lá, a ONG Campo Vale luta para garantir que a CEMIG respeite o 
acordo firmado com a interferência direta do Ministério Público 
Federal. Então, com esse amparo, o estrago será menor. A CEMIG 
utiliza-se de dois pesos e duas medidas, pois o caso de ltueta também 
necessita urgentemente da interferência do Ministério Público. 

Em ltueta, o processo poderia ser iniciado de forma exemplar, pois 
já havia conhecimento dos problemas na Usina Hidrelétrica de lrapé. 
Infelizmente, ao ignorar a participação coletiva, fazendo-se 
negociações isoladas, as famílias ficam desamparadas, sem apoio 
jurídico e reféns do consórcio. 

Por fim, lembramos que o caso do desaparecimento do Sr. João 
Caetano, motivo para visita da Comissão de Direitos Humanos à 
Hidrelétrica de Candonga, ainda não foi solucionado. Estivemos com o 
Secretário de Defesa Social, que determinou apuração rigorosa há 40 
dias, e aguardamos parecer do Desembargador. Que a Secretaria de 
Defesa Social se pronuncie, pois trata-se de trabalhador mineiro que 
desapareceu no canteiro de obras dessa usina hidrelétrica. Fazemos 
essas denúncias porque é nossa responsabilidade garantir o zelo 
deste Estado. E é por acreditar que esta Casa pode dar uma 
contribuição que aguardamos adesão de todos os colegas. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões. 
O Deputado Chico Simões* - Senhoras e senhores, o que nos traz à 

tribuna já foi falado pelo Deputado Bonifácio Mourão: diversos 
servidores correm o risco de ter seu emprego ceifado por ação da 
Justiça. Confesso que,_ depois da fala de dois Deputados do PSDB, 
sinto-me mais tranqüilo por acreditar que o Estado, através do 
Governador, entrará com algum recurso, pois não seria fácil acatar 

' 

987 
essa . sentença, que vem colocar o Governo em situação 
complicada. Como o Governo tiraria 30 mil funcionários concursados 
de seu local de trabalho? Essa ação do Governo ocorrerá, seja para 
resolver seu próprio problema, seja para fazer com que a justiça, a lei 
e a ética sejam cumpridas. Só existe uma forma de trabalhar com o 
Estado, através de concurso, uma vez que nós, mandatários, não 
somos donos do cargo. Exercemo-lo por um período, credenciados 
pelos que nos elegeram e para quem devemos administrar e fazer 
política, pois quem paga os funcionários é a sociedade, e não o 
Governador. 

Amanhã o Governador mandará a esta Casa pacote de medidas, 
que afetará diretamente o servidor. Para isso, convocou todas as 
bancadas. Nós, do PT, estaremos lá, às 18 horas. 

Peço aos companheiros Deputados que tenham outra concepção de 
Estado. Não podemos aceitar medidas, sob a alegação de termos de 
recuperar economicamente o Estado. Recuperar o Estado 
economicamente significa a implantar política pública justa e eficiente, 
com a certeza de termos saúde de boa qualidade, segurança e 
educação para todos. Isso se faz com investimentos, não só material, 
mas também com a valorização dos servidores públicos. 

Estado que não possui servidor público bem-remunerado, com plano 
de cargos e vencimentos decente, jamais cumprirá seu papel. Não 
tenho dúvida de que o PT aceitará o diálogo. O debate é importante. 
Passamos hoje por situação que precisamos mudar. A eleição do 
Presidente Lula veio mostrar, na prática, que o brasileiro quer 
mudança, mas não nessa ótica de o Estado recuperar seu 
investimento para algo estrutural, e sim para valorizar mais a vida. 

Precisamos realmente de investimento na estrutura, de melhores 
estradas, de muita ação nessa área. Mas, mais do que nunca, faz-se 
necessário que o povo se sinta digno e que tenhamos melhor 
distribuição de renda. O funcionário público precisa da garantia do 
plano de carreira. Muitas vezes, o desenvolvimento na carreira 
depende de algum conluio com o chefe, por isso precisamos de plano 
de cargos e vencimentos, em que o servidor saiba que, se cumprir o 
~eu papel, para o qual prestou concurso, progredirá, 
Independentemente d~ ser amigo ou inimigo do chefe, de ser desse 
ou daquele partido. E isso que o Governador ouvirá de nós. Não 
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vamos aceitar que o que foi adquirido pelo servidor, ao longo dos 
anos, seja cortado. Não podemos admitir. O que é conquista é algo 
que não pode ser cortado. A meu ver, tem de ser incorporado ao 
salário. 

Fui Prefeito de Coronel Fabriciano e, à época, discutimos com os 
servidores o plano de cargos e vencimentos, levando em 
consideração a realidade. Todas as vantagens dos servidores foram 
incorporadas ao salário. Tenho certeza de que os servidores de 
Coronel Fabriciano sentem-se seguros para desenvolver seu papel e 
prestar serviço relevante a todo contribuinte. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado e companheiro 
Chico Simões, Líder da Minoria, é prudente e correta a sua 
intervenção. É importante deixarmos claro que o PT não irá ao Palácio 
beijar a mão do Governador, vamos cobrar. Se o Governador quer 
diálogo com o PT, terá. Mas primeiro terá de dialogar com os 
servidores públicos. A premissa é que discuta com o funcionalismo 
público estadual as reformas. Discutimos isso numa reunião da 
bancada, da qual participou o Coordenador da Frente Sindical. 

Deixo claro que três premissas são fundamentais. A primeira é o fim 
do sucateamento do IPSEMG. Hoje está claro que querem 
desmoralizar a grande administração que o Júnior fez à frente do 
IPSEMG. De alguma forma essa desmoralização cumpre o objetivo, 
que já existia à época do Governo Azeredo, de privatizar o IPSEMG. 
Tenham certeza, servidores, de que aquela excelente administração 
está perdendo-se. 

A segunda questão é a do plano de carreira. Exigimos seja 
encaminhado plano de carreira antes de se discutir cortes para os 
servidores. E, em terceiro lugar, o Governo tem de se posicionar 
claramente, quanto ao recurso dos trabalhadores da educação. 

O trio do mal que governa o Estado, tendo à frente o Cardeal 
Rasputim, Sr. Danilo de Castro, tem de dialogar com esta Casa e com 
os servidores. Não podem propor medidas autoritariamente, como se 
fossem donos do Estado. São ocupantes eventuais de cargos 
públicos, e, após quatro anos, o povo escolherá outros mandatários 
de forma democrática._ Não faremos, em hipótese alguma, cerimônia 
"beija-mão". Exigiremos postura, conduta e tratamento diferenciados 
com o servidor público. A Bancada do PT e do PCdoB lá estarão se 
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for para cobrar e exigir postura diferente do Governo comandado 
pelo trio do maL que manda e desmanda. ' _ · 

O Deputado Chico Simões* - Obrigado. Se o Governo do Estado 
toma atitudes autoritárias sem a devida discussão, não podemos fazer 
"mea culpa". No final da legislatura passada, esta Casa delegou 
plenos poderes para o Governador implementar mudanças, porém o 
prazo acabou, e o vício e o hábito continuam. Negamcse a debater 
com a sociedade. Alegam que os servidores públicos são a razão ·das 
mazelas do Estado, que têm salário maior do que o da iniciativa 
privada. Não é verdade; mesmo se fosse, além do salário básico, o 
servidor recebe outros valores conquistados ao longo da carreira. 
Somando-se tudo isso, pode ser que o salário se equipare ao da 
iniciativa privada. Se lhes retirarmos as vantagens, desrespeitando 
leis elementares, milhares de servidores perceberão menos de um 
salário mínimo. Não podemos aceitar essa desculpa. Temos de exigir 
recomposição salarial para os servidores, pois há sete ou oito anos 
seus salários não têm aumento. Como podemos aceitar isso? Não 
podemos nos conformar com o modelo implementado pelo PSDB, 
querendo sucatear o Estado e valorizar apenas o que representa 
ganho material. 

Recentemente, denunciamos e ingressamos com ação para 
inviabilizar. No final do ano passado, o Governo vetou gratificação de 
servidores da saúde. No entanto, na surdina, concedeu aos fiscais. 
Será pelo fato de recolherem dinheiro? Não podemos aceitar 
tratamento diferenciado. Todos têm de ser tratados de forma justa. o 
Governador terá de explicar. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Sempre entusiasmado, o 
Deputado traz brilhantismo a esta Casa. Fico feliz com seu 
pronunciamento. O Estado não se furtará ao compromisso de ser o 
guardião maior do povo e, de forma transparente, tomará as medidas 
necessárias para conceder o devido direito aos servidores. 
Manif~sto meu descontentamento com relação à fala do Deputado 

Durval Angelo, sempre exagerando nas suas palavras e opiniões. 
Ele merece o nosso respeito, mas discordo, veementemente, de sua 

palavra. AAiiás, quero até estranhar o posicionamento do Deputado 
Durval Angelo em ·relação ao Danilo de Castro, ao trio e. ao 
Governador. do Estado. Ora, o Governador está sendo até generbso, 
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educado, cordial, acolhedor com o Deputado Durval Ângelo e a 
Bancada do PT. ~ 

Sr. Presidente, lamento quando o Deputado Durval Angelo refere-se 
pejorativamente ao Governo do Estado. Ora, confio piamente em Lula. 
Tive o prazer de apoiar e participar de sua bonita campanha. Porém, 
até hoje, ele não recebeu a Bancada estadual do PT. O Governador 
Aécio, sim, já o fez por diversas vezes, e hoje, mais uma vez, ele a 
receberá, a fim de ouvir, discutir e encontrar soluções para os graves 
problemas de Minas Gerais. 

O Deputado Chico Simões* - Na verdade, o Deputado Dinis Pinheiro 
talvez não tenha tido o prazer de ser recebido pelo Presidente Lula, 
devido à crise de identidade do PL. Esse partido é Lula lá e Aécio 
aqui. Por isso, talvez haja certa dificuldade em conversar. Mas nós 
não a tivemos. Lula e todo o Governo Federal recebeu-nos muito bem, 
apesar de termos pontos divergentes. Talvez o PL mineiro tenha essa 
dificuldade, porque o partido não sabe o que quer. Se souber, 
discutiremos. Há uma frase que diz: "Quem não sabe aonde quer 
chegar não pode torcer nem para o vento o ajudar". Isso é o que 
acontece com o PL. 

Levaremos ao Governador do Estado a nossa preocupação com o 
seu Governo, que demonstra ser virtual. Até hoje, na área de 
segurança, elogiou-se simplesmente o recurso que o Governo Federal 
trouxe para o Estado. A única coisa que fez foi enquadrar e trabalhar 
no que o Governo Federal quer: um programa único de segurança. O 
resto é só balela. Está na hora de governar este Estado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, profissionais da educação, servidores públicos, 
primeiramente gostaria de solidarizar-me com o Deputado Chico 
Simões. O nosso Bloco PT-PCdoB tem compromisso com os 
profissionais da educação e da saúde e com os servidores públicos. 

Reivindicaremos do Governador do Estado que, de fato, não mande 
para esta Casa nenhum projeto sem antes discutir com os sindicatos 
da nossa categoria. É- um compromisso nosso, partidário, sobretudo 
neste momento em que o Governo Federal tem aberto espaço para 
que haja um grande debate público. Mesmo nas divergências, a 
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~mocrac1.a exige não só a democracia representativa ~ quando 

sao re~eb1dos Governadores e Prefeitos - mas a democracia direta 
~or me1o do debate público ampliado com seminários,' ouvidas vária~ 
lideranças de todo est~ País, pa_ra que possamos fazer reformas.que 
contemplem, de mane1ra especial, a grande maioria da população 
sobretudo os excluídos. ' 

Aproveitando nosso tempo, gostaria de falar sobre nossa visita a 
~rasília, na quinta-~~ira. passada, dia 8 de maio .. Nessa oportunidade, 
t1vemos ~ma aud1enc1a com o Ministro da Educação, Cristóvão 
Buarque, JUntame~te com várias lideranças políticas, com a presença 
da Dep~tada Ma~1a do Carmo Lara e outros Deputados Federais e 
Estadua~s,. para discutir a questão do CEFET de Divinópolis e a volta 
d~ ?onven1.o ~a~a que fosse construído o prédio daquela unidade. o 
M1mstro Cnstovao Buarque assumiu o compromisso de viabilizar essa 
obra e d~ oferecer. à entidade condições de pagar aluguel, até que a 
construçao se efet1ve. Estavam presentes também o Prof. Josias, os 
representant~.s d~s pais, do colegiado e dos professores foi uma 
grande mob1llzaçao em benefício da educação em Minas Gerais 
sobretudo da região Centro-Oeste. ' 

.Queremos cumprimentar de público, na pessoa do Prof. Josias, 
D1retor d? CE~ET~ toda a -comunidade escolar; e, ainda, reafirmar 
tanto a 1mportanc1a da participação popular, dos colegiados, dos 
con~elhos, qu~~to o grande avanço que podemos obter quando 
praticamos pol1t1ca com "P" maiúsculo, quando a política do bem 
?omum supera divergências partidárias e coloca-se acima de 
Interesses individuais de pequenos grupos. O Governo Federal abre 
as portas . par~ lideranças, inclusive de partidos de oposição, para 
conosco d1scut1r problemas prioritários, sobretudo as políticas públicas 
da educação e da saúde. 

Queremos deixar registrado nesta Casa o grande avanço que 
es~an;o~ vendo na esfera federal. Nesse mesmo contexto, o Ministro 
Cnstovao Buarque nos falou do compromisso de continuidade das 
obras inicia.das no Governo anterior. Muitas e muitas vezes, obras 
foram. parall.sa~~s porque se iniciaram em Governo de outro partido. 
Tudo 1sso s1gn1f1~a .o compromisso de Lula e de toda a equipe eleita 
com o P?Vo bras1le1ro, com a q~alidade de vida, com uma educação 
de qualidade. Queremos reafirmar que precisamos de que \os 
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movimentos organizados, sindicatos e conselhos estejam cada vez 
mais atuantes. Somente dessa forma poderemos implementar nos 
municípios esse projeto democrático popular que tanto defendemos e 
que, agora, conseguimos fosse vitorioso. 

Queremos deixar registrado também que hoje à tarde teremos um 
grande ato público, ·uma assembléia do Sind-UTE, com toda_ a 
categoria do Estado de Minas Gerais, em defes~ d~ uma educaç?o 
pública de qualidade, em defesa do concurso publico, quando nos, 
professores, estaremos mobilizados para c?brar_ do Gove~no Estadual 
que os direitos dos profissionais da educaçao seJam respe1ta~os .. , . 

Sabemos que não haverá sociedade justa, fraterna e 1guahtar~~ 
enquanto a educação não for prioridade. O Governo Federal Ja 
assumiu o compromisso de passar de FUNDEF para FUNDES. Os 
recursos não serão destinados apenas ao ensino fundamental, mas 
também ao ensino infantil, desde 4 anos até o ensino médio, e o 
ensino fundamental passará de 8 para 9 anos. 

Recentemente, foi realizado convênio entre o Ministério do Esporte e 
o da Educação para que mais de 100 mil crianças e jovens possam 
estar, no segundo turno, nas escolas, onde poderão praticar esportes, 
cultura e, assim, se livrar das drogas e da violência. 

A Deputada Marília Campos (Em aparte)*- Deputada Maria Tereza, 
com muita satisfação ouvimos a boa nova que traz a esta Casa, 
informando aos servidores sobre os investimentos que o Governo 
Federal fará na educação. ~ 

Quero comentar sobre palavra que o Deputado Durval Angelo 
utilizou quando se referiu ao trio do mal. S. Exa. m_encio~ou a 
presença de Danilo de Castro. Conheço-~ muito bem:_FUI Pres1denta 
do Sindicato dos Bancários de Belo Honzonte e reg1ao, quando ele 
era Presidente da CEF. Diante de greve legítima, em que os bancários 
da Caixa Econômica Federal apresentaram reivindicações, em 
momento de negociação demitiu, arbitrariame~te: dezen~~ de 
trabalhadores por justa causa, desrespeitando o d_1re1to de ~x1g1rem, 
politicamente, por meio da greve, o atendimento as suas 
reivindicações. _ ~ . 

Aécio Neves está cercado de pessoas que nao tem t1do postur~ 
democrática em sua trajetória política. Não é à toa que o Governo fo1 
inaugurado com profunda reforma administrativa, que não privilegiou o 
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1_a _ogo, n:'as f~i feita por meio da lei delegada que modificou uma 

sene de s1tuaçoes, sem discussão prévia. : 

!' e?<pectativa da nossa bancada, ao se reunir com o Governador, 
nao ~ a de negociar, mas a de reivindicar; de dialogar com Minas 
Gera1s, com a Assembl~ia L~gislativa e com os _servidores públicos, 
p~r~ f~zer a reforma. Nao ex1ste outro sentido. E democracia o que 
re1v1nd1camos. 

A '?eputada Maria Tereza Lara - Agradeço o aparte. Obrigada, Sr. 
Presidente. 

* - Sem revisão da oradora. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
. O .s~. ~resident~ -a Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
P~es1denc1a passa a 2 Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
D1a, 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 Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

'?eputadas, no. último dia 7, eu e o Deputado Odair, com o qual 
f1zemos dobradinha em algumas cidades, estivemos com o Presidente 
Nacional da SSVP juntamente com o Diretor de Comunicações do 
C?~selho N?cional e também com o Confrade Antônio Rodrigues 
Jun1or, Presidente do Conselho Municipal de Brasília. Fomos muito 
bem atendidos pelo Ministro Graziano, para tratar do Programa Fome 
Zero. 

N~ mês d~ m~rço, fiz pronunciament~ nesta Casa a respeito da 
Sociedade Sao V1cente de Paulo, que hoje conta com mais de 250 mil 
confrades e consortes e vem realizando um trabalho de promoção 
~umana não só no Brasil, mas em todo o mundo. A SSVP está 
Instalada em mais de 137 países, praticando a caridade e lutando 
pelos que não têm apoio dos Governos Federal Estadual ou 
Municipal e estão, portanto, alijados totalmente dos pro,gramas sociais 
do Brasil. 

A nossa expectativa era colocar, como já disse, 250 mil confrades e 
consortes prontos para trabalhar no programa Fome Zero. Ao receber 
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essa comitiva, o Ministro Graziano entusiasmou-se e ficou satisfeito· 
ao afirmar que queria essa parceria. Disse conhecer a atuação da 
SSVP - o que nos deixou surpresos - e solicitou o seu cadastramento 
imediato no programa Fome Zero, que, acreditamos, será um 
sucesso. A SSVP foi cadastrada com o número 1323. 

Inicialmente os trabalhos concentrar-se-ão em três regiões êríticas: 
vale do Jequitinhonha, vale do Mucuri e semi-árido. A SSVP -possui 
cadastro das famílias pobres e necessitadas deste País, e o Ministro 
Graziano ficou bastante entusiasmado e agradecido com a parceira. 
No entanto, a sua preocupação é com a credibilidade do programa e 
com os riscos de manipulação política nos municípios. 

Não poderia deixar de registrar meu repúdio e minha decepção com 
a fala do Deputado Chico Simões, ao fazer menção à participação do 
PL no Governo Lula. Não entrarei na discussão, como fizeram outros 
Deputados. O PL trabalhou, foi parceiro e honesto, continua sendo 
honesto e é o fiel da balança no Governo Federal. Lula recebe, quase 
toda semana, em Brasília, o Governador Aécio Neves. Essas 
picuinhas políticas, esses pormenores, discutidos nesta Casa, não nos 
levarão a lugar algum. 

Fico chocado com a fala do Deputado Chico Simões, dizendo o que 
o PL quer. O PL quer transparência, honestidade e coerência. A sua 
proposta é trabalhar com o Governo Lula. Mas o PL também fez 
opção de trabalhar com o Governo do Estado. O que o Governo Lula 
e o Governador Aécio Neves mandarem, e for bom para o povo, o 
Estado e o nosso País, terá total apoio do PL. Mas o PL se 
manifestará acerca daquilo a que for contrário. 

O Deputado Chico Simões diz que o PL não é parceiro. O PL é 
parceiro e fiel. Fica esse alerta. 

Em âmbito nacional, já foi discutida até a insatisfação de alguns 
Deputados do PT quanto às coligações para o ano que vem. Essa 
participação está sendo avaliada e será avaliada, assim como a 
posição do Deputado Rogério Correia, que não admite a aliança do PL 
com o PT, e a do Deputado Chico Simões, que também não a admite. 

Somos fiéis. Não tem nada de toma-lá, dá-cá e fazer negócio. 
Queremos trabalhar, porque o PL leva o Brasil a sério, como o PT 
está levando. 

Então, é aquele negócio, na hora de trabalhar, é para todo mundo, 
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. _ Leitura de Comunicações 
- A segUir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão do 
T~abalho - aprovação, na 8a Reu~ião Ordinária, dos Projetos de Lei 
n ~ 6012?03, do Deputado Durval Angelo, 62 e 63/2003, do Deputado 
Joao Le1te, 74 e 77/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
164/20_03, do Deputado Djalma Diniz, 168/2003, do Deputad~ 
Laudellno Augusto, 199/2003, do Deputado Dilzon ·Melo, 218 e 
220/2003, do Deputado José Milton, 237!2p03, do Deputado Fábio 
Avelar, 238/2003, _do Deputado Wanderley Avila, 253 e 258/2003, do 
Deputado Paulo P1au, e 285/2003, do Deputado Dinis Pinheiro e dos 
Requerimentos nos 536/2003, da Deputada Marília C~mpos 
538/2003, do Deputado Dimas Fabiano, e 540/2003, do Deputad~ 
Adalcl~ver ~op_es (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado lvair 
No~ue1ra - 1nd1~an~o o Deputado Gilberto Abramo para membro 
efet1v.? da. Com1ssao de ~u~tiça, na vaga do Deputado Bonifácio 
~ourao (C1ente. Designo. A Area de Apoio às Comissões e cópia às 
Lideranças.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

perceber, temos 14 Deputados em Plenário, e 11 deles são do nosso 
bloc?, ? PT -Pc do B. Portanto, não há número regimental para a 
contmu1dade dos trabalhos. Assim, solicitamos o encerramento de 
plano, da reunião. ' 

Encerramento 
~ Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quorum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião 
con~ocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, di~ 
15, a~ 14 ~oras, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada e a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Compa!ecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discurso do 
Deputado Durval Angelo; aprovação - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação \ de 
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Pareceres: Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do 
Sr. Renato César do Nascimento Santana para ocupar o cargo de 
Diretor-Geral do DER-MG; aprovação - Indicação feita pelo 
Governador do Estado do nome do Sr. Marcos Wellington de Castro 
Tito para o cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais - JUCEMG -; aprovação - Indicação feita pelo 
Governador do Estado· do nome do. Sr. Paulo Teodoro de Carvalho 
para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM -; aprovação; declaração de voto - Indicação feita pelo 
Governador do Estado do nome do Sr. Dimas Melo Braz para integrar 
o Conselho Estadual de Educação; aprovação; declaração de voto -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - 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 - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Jayro Lessa- Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - 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 9h15min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Ef!1 discussão, a ata. Com a palavra, para discuti
la, o Deputado Durval Angelo. 

· O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, ontem estivemos em 
Plenário, na tribuna, para falar sobre a questão de Andradas. 
Posteriormente fomos questionados pelo Deputado Miguel Martini a 
respeito da defesa da Ora. Milce, Juíza. Como está registrado, ele 
falou, com base no art. 164. 

Seria importante que constasse na ata que, como disse o Deputado 
Miguel Martini, não é só este Deputado que defende a Ora. Milce. 
Trouxemos cartas do Prefeito de Andradas, que é do PT, do 
Presidente da Câmara, do PL, e da OAB, que reforçam a defesa. 
Trouxemos também carta do Presidente do Sindicato dos Ceramistas 
Benedito Estesi, e do Delegado Seccional de Andradas. ' 

Na próxima semana traremos mais apoio e manifestações. 
Registramos também que o Deputado Dalmo fez a mesma defesa. 
Ouvi do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que é votado na cidade, 
uma observação interessante. Na semana passada ele disse: "Como 
pode? Todos que conheço em Andradas falam bem dessa Juíza; por 
que o Deputado Miguel Martini a está criticando?". 

Vamos tentar aprofundar esse debate. Mas gostaria de dizer ao 
Deputado Miguel Martini que a verdade não precisa ser ( ... ), não 
precisa ser gritada. Ela se impõe naturalmente, de forma tranqüila e 
suave. Ele agrediu os nossos ouvidos com alguns decibéis a mais do 
que os 72 permitidos pela OMS. Ele devia apresentar os fatos 
tranqüilamente, sem problema. Não temos medo de gritos nem de 
cara feia. Ele sabe disso muito bem. 

Aproveito para pedir que conste da ata, Sr. Presidente, que hoje é o 
dia em que o Governador está convocando todas as bancadas ao 
Palácio. A nossa bancada, da Oposição, o Bloco PT-PC do B, foi 
convocada para as 18 horas. Espero que a ida dos Deputados, ao 
Palácio não seja um beija-mão para votar contra direitos dos 
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servidores. 

Que a conversa do Governador, que o canto da sereia não 
sensibilize ninguém. Hoje, em Minas, a situação dos servidores é 
dramática. Se cortarmos os penduricalhos do salário de um professor 
primário, ele ganhará R$212,53, menos que o salário mínimo; se 
houver cortes no salário dos serventes escolares, eles ganharão 
R$182,00. 

Espero, Sr. Presidente. que a ida das bancadas ao Palácio seja para 
que todos busquem sensibilizar o Governador, dizendo-lhe que a 
situação está difícil para os servidores em Minas. Não será cortando 
direitos, não será elegendo o servidor como inimigo, como culpado da 
crise do Estado, que resolveremos esse problema. Essa crise do 
Estado tem em sua raiz os erros do próprio Estado e a incompetência 
de muitos que já governaram Minas Gerais. Srs. Deputados, que 
todas as bancadas que forem hoje ao Palácio da Liberdade façam 
esse alerta, porque os servidores públicos estarão atentos, esperando 
que prevaleça o senso de justiça e aquilo que sempre pregamos em 
campanha. Muito obrigado. • 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Angelo 
que não há retificação a ser feita na ata, uma vez que os 
acontecimentos citados por V. Exa. ocorreram na reunião realizada 
ontem à tarde e a ata foi lida e aprovada ontem à noite. Continua em 
discussão a ata. Não havendo quem mais sobre a mesma se 
manifeste, dou-a por aprovada. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião as indicações feitas pelo Governador do Estado, dos 
nomes dos Srs. Mauro Guimarães Werkema, Altino Rodrigues Neto, 
Amilcar Vianna Martins Filho, David Márcio Santos Rodrigues, !rene 
de Melo Pinheiro, Vítor_ Fernando de Andrade e Caio Nelson Lemos de 
Carvalho, respectivamente para os cargos de Presidente da Fundação 
Clóvis Salgado, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, 
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Presidente da Fundação João Pinheiro, Diretor-Geral do Instituto 
de ~eociências Aplicadas, Presidente da Fundação Helena Antipoff, 
Presidente da Fundação de Educação para· o Trabalho do Estado de 
Mina~ Gerais _e Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas 
Gera1s, apreciadas na reunião extraordinária realizada ontem à noite· 
e que fez retirar da pauta, ainda, os Requerimentos nos 17 4, 2o1, 206: 
242 e 357/2003, bem como os Projetos de Lei nos 35, 37, 71, 73 1e 
683/2003, também apreciados na referida reunião. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 

nome do ~r. Renato César do Nascimento Santana para ocupar o 
cargo d~ D1retor-~eral do DER-MG. A Comissão Especial opina pela 
aprovaçao. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.- 261, inciso 
I, c/c. os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que 
d~S~Jarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem 
reJeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -

Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos 
Pimenta- Chico Rafael- Chico Simões- Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon 
Melo - Dif'!las Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana 
- Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira -
G}lberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa -
Jo Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Ouintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria José 
Haueise~- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - M1guel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira- Rêmolo Aloise- Ricardo Duarte- Roberto Carvalho 
- Rogério 9orreia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Votaram "não" 4 
Deputados, totalizando 50 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Renato César do 
Nascimento Santana para ocupar o cargo de Diretor-Geral do DER-
MG. Oficie-se ao Governador do Estado. 1 
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Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. 

Marcos Wellington de Castro Tito para o cargo de Presidente da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e 
os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -

Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Votaram "não" 4 
Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Marcos Wellington de 
Castro Tito para o cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais - JUCEMG. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Paulo 
Teodoro de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. A Comissão Especial opina 
pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo ·processo secreto, de conformidade com o art. 
261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os 
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Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e 
os que desejÇtrem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -

Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - 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 - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - R<?gério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio 
- Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Votaram "não" 4 
Deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Paulo Teodoro de 
Carvalho para o cargo de Diretor-Geral do IGAM. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Queremos declarar voto favorável ao 

Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, indicado para a Diretoria-Geral do 
IGAM. Sugiro que o Deputado Durval Ângelo procure um analista, 
porque tem falado muito aquilo que ele faz espelhando-se no outro. 
Então, esse é um problema que talvez possa ser resolvido com a 
ajuda de um analista, que o leve a enxergar a si próprio, para que não 
projete nos outros aquilo que é dele mesmo. 

O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. Dimas Melo Braz para integrar o Conselho Estadual de 
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome .. Em 
discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 
252 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
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aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá
la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
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Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - D}alma Diniz - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Votaram "não" 6 
Deputados, totalizando 53 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Dimas Melo Braz 
para integrar o Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos declarar o 

voto. Aliás, como já era de se esperar, a Comissão Especial opinou 
pela aprovação da indicação. Nós, sem dúvida nenhuma, votamos 
favoravelmente também ao Prof. Dimas Melo Braz, para integrar o 
Conselho Estadual de Educação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECE-R SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 18/2003, EM 20/3/2003 

r 
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados Jayro Lessa, Leonardo Quintão e Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião 
e informa que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da 
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. O 
Presidente solicita que sejam distribuídas as cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida a Deputada Marília Campos para 
atuar como escrutinadora. Feita a apuração dos votos, ficam eleitos 
para Presidente o Deputado Leonardo Quintão e para Vice-Presidente 
a Deputada Marília Campos, ambos por unanimidade. O Deputado 
Jayro Lessa empossa como Presidente o Deputado Leonardo Quintão 
e passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece aos 
colegas e, na oportunidade, dá posse à Deputada Marília Campos 
como Vice-Presidente. Prosseguindo, designa o Deputado Jayro 
Lessa como relator da Proposta de Emenda à Constituição no 
18/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária, a ser marcada oportunamente, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Leonardo Ouintão,_Presidente_- Marília Campos: Jayro Lessa. 
ATA DA 1a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE COMISSÃO 

ESPECIAL DOS CONVÊNIOS COM A UNIÃO EM 9/4/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das ComissÕes os Deputados 

Jayro Lessa, Vanessa Lucas, Adalclever Lopes, Márcio Passos e 
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, a Deputada Ana Maria. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Cómissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos 
sobre os convênios dos municípios mineiros diante do Decreto no 
4.594, de 13/12/2003, que dispõe sobre a realização de despesas 
inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2002. A Presidênba 
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destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que devem 
discorrer sobre o assunto supra citado. Registra-se a presença dos 
Srs. Osmando Pereira da Silva, Vice-Presidente da Associação 
Mineira de Municípios, e Alexandre Antônio Alquimin Teixeira, 
Assessor Jurídico da Associação Mineira dos Municípios, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. Em seguida, a Presidência 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Logo após, a Presidência suspende a reunião por 
alguns minutos. Reabertos os trabalhos, passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados da Deputada Vanessa Lucas, em que 
solicita a todas as Prefeituras do Estado as seguintes informações: se 
existem obras conveniadas a partir de 2001 e que foram inviabilizadas 
pelo Decreto n° 4.594, em caso afirmativo, qual a situação das obras 
hoje, seu valor e o órgão repassador dos recursos; da Deputada 
Marília Campos em que solicita seja convidado um representante da 
Agência Nacional de Águas -ANA -, para discutir as repercussões do 
Decreto no 4.594, em Minas Gerais; do Deputado Márcio Passos {3) 
em que solicita a todas as agências regionais mineiras da Caixa 
Econômica Federal a relação dos contratos cancelados no Orçamento 
Geral da União dos exercícios 2001 e 2002, dos municípios mineiros; 
em que solicita à Fundação Nacional de Saúde- FUNASA- a relação 
de empenhos emitidos a favor dos municípios mineiros referentes às 
emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, do exercício 
2002, bem como os empenhos que tenham como beneficiários os 
municípios mineiros referentes ao Projeto Alvorada de Minas, no 
mesmo orçamento; em que solicita ao Fundo Nacional de Saúde,' ao 
Ministério da Integração Nacional, ao Ministério da Cultura e ao 
Ministério da Previdência a relação de todos os empenhos emitidos 
em favor dos municípios mineiros relativos ao Orçamento Geral da 
União do exercício 2002. Cumprida a finalidade da reunião,- a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. . 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
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V a nessa ;-ucas, P!esidente - fVlárcio Passos - Marília Campos. 

ATA DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
. CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 7/5/2003 
~~ 1 O h~~as, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lucra Pacrfrco e Vanessa Lucas, o Deputado Dimas Fabiano e a 
Deputada ~aria Ter~za Lara, membros da supracitada Comissão. 
Havendo numero regrmental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico 
declara aberta ~ reunião e, em virtude da aprovação de requeriinent~ 
do Deputado Drmas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião 
ante~ior ~ a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comrss~o presen~e.s. A Presidência informa que a reunião se destina 
a _a~recrar a materra constante da pauta e a debater, em audiência 
p~bl~ca, o descumprimento da Lei no 13.738, de 20/11/2000, que 
drspo~ sobre a . ~dequa~ão das agências bancárias para o 
atendrr:ne~to a defrcrentes VISUais e da Lei no 14.235, de 26/4/2002, 
que ?r.spoe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento 
bancano, como também prevê a instalação de banheiro e bebedouro 
para os clientes nas dependências dos Bancos. A Presidente 
com~nica o receb!mento de correspondência do Sr. Hélio Ramos 
Don:rn~ues, Superrnte~dente Jurídico da FEBRABAN, justificando a 
ausencra de seu Presrdente nesta reunião; do Sr. Marcelo Rodrigo 
Barbo~a, Co?r?enador-Geral do PROCON-Assembléia, em que 
encamrnha copra do ofício enviado ao Banco Central do Brasil 
conte~~o soli?itação a respeito do processo de liqüidação do~ 
Conson~? ~nrauto e Liderauto, com a resposta daquele órgão, e 
?~~do crencra a esta Comissão de que o PROCON-Assembléia estará 
rnrcrando nesta semana o Projeto PROCON na Escola, com visitas 
programadas a estabelecimentos de ensino, da 5a série do ensino 
fundamenta! à_ universidade, com realização de palestras aos alunos 
sobre o~ drrertos do consumidor e sobre o Código de Defesa do 
Consu~r_?or. A Presidente acusa o recebimento das seguintes 
pro~osrçoes, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Pro~eto de Ler no 166/2003, no 1 o turno (Deputada Maria Tereza Lara)· 
P~oJetos de ,Lei nos 245 e 269/2003, ambos no 1 o turno (Deputad~ 
Drmas Fabrano). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia 
compr~e~dend~ . a discussão e votação de pareceres sobr~ 
proposrçoes SUJertas à apreciação do Plenário. Após discussão\ e 
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votação, são aprovados, cada um por sua vez, no 1 o turno, os 
pareceres pela aprovação com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, do Projeto de Lei no 104/2003 (relator: 
Deputado Di mas Fabiano); e pela aprovação com as Emendas nos 1 e 
2, da Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei no 
105/2003 (relatora: Deputada Vanessa Lucas). A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o 
tema objeto desta reunião. Registra-se a presença do Dr. André 
Bernardes, Assessor Jurídico do PROCON-BH, representando o Dr. 
Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp, Coordenador do PROCON-BH, o 
qual é convidado a tomar assento à mesa. A Presidente, Deputada 
Lúcia Pacífico, autora do requerimento que deu origem ao debate, 
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao 
convidado, para que faça suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
do convidado e demais parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Dimas Fabiano - Maria 

Tereza Lara. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 7/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Bonifácio 
Mourão, Gustavo Valadares e Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Biel Rocha, 
Laudelino Augusto e Miguel Martini. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Neste momento, são aprovados requerimentos do 
Deputado Durval Ânge[o, solicitando que o Pe. Wolfang Gruen seja 
ouvido nesta reunião; do Deputado Miguel Martini, solicitando que o 
Pastor Antônio Marcílio Guimarães também seja ouvido nesta reunião. 
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A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Leo_nardo Lucas Pereira e Paulo Agostinho Nogueira, professores do 
Instituto Santo Tomás de Aquino; Cícero Clarindo de Souza, professor 
da rede municipal de Betim; Anísia Figueiredo, formadora de 
professores de Ensino Religioso e membro da Comissão de Ensino 

·Religioso da CNBB; Pe. Wolfang Gruen, professor de Teologia; e 
Pastor Antônio Maurílio Guimarães, Presidente do Conselho do 
Ensino Religioso - CONER-MG ~, que irão debater em audiência 

· p~bl~ca, o Projeto de Lei no 43/2003, do Deputado Mig,uel Martini, que 
. d1spoe sobre o Ensino Religioso confessional nas escolas da rede 
pública estadual, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presid~ncia concede a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do 

. ~e_q~~nmento. que deu origem ao debate, para suas considerações 
1n1c1a1s, e, apos, passa a palavra ao Deputado Miguel Martini, autor do 
ptoje_to de lei em discussão. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates 
segue-_se ampla. discussão, conforme consta das notas taquigráficas: 
Cumpnda 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, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Bonifácio Mourão. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 8/5/2003 
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Henrique, Biel Rocha e Leonídio Bouças, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados José 
Milton, Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel 
Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
apro~aAda . e ~ subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a 1nforma que a reunião se destina a debater a 
requerimento do Deputado José Milton, com emenda apresent~da 
pelo Deputado Biel Rocha, a grave situação em que se encontra o 
conjunto histórico e artístico de Ouro Preto, Patrimônio Cultural ê:la 
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Humanidade -, bem como ouvir representante da UNESCO a 
respeito do relatório que está sendo elaborado sobre a vistoria 
realizada para avaliar as condições de preservação da cidade. A 
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofício da Sra. Jurema de Souza Machado, representante cultural da 
UNESCO no Brasil, em que justifica sua ausência à reunião. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o tema da reunião. Registra-se a presença dos Srs. 
Otávio Elísio Alves de Brito, representante do Secretário da Cultura; 
Vanessa Borges Brasileiro, Presidente do IEPHA; Ten. Cel BM 
Estevan Geraldo Fonseca, Comandante do 1 o Batalhão de Ouro 
Preto; Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, ex-Prefeito Municipal de 
Ouro Preto; e João Bosco de Oliveira Perdigão, Vice-Prefeito 
Municipal de Ouro Preto, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado José Milton, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente- Biel Rocha- Doutor Viana. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR

GERAL DA JUCEMG, EM 13/5/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Padre João, lvair Nogueira e Fábio Avelar (substituindo este ao 
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a proceder a arguição 
pública do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, indicado para o cargo 
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de Presidente da Junta Comercial do Estado de 

1
Mins Gerais -

JUCEMG. O Presidente registra a presença do convidado e destina 
esta parte da reunião a sua argüição, feita com base no art 62, XXIII, 

· "d", da Constituição Estadual. Após, passa a palavra ao Deputado 
lvair Nogueira, relator do parecer sobre a indicação, para dar início às 

· perguntas, e ao indicado, para que as responda. Os demais 
Deputados também tecem seus comentários sobre o indicado 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado lvair Nogueir~ 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do nome do Sr. 
Marcos Wellington de Castro Tito, o que é aprovado por todos os 
membros da Comissão. Em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado lvair Nogueira, o Presidente dispensa a leitura da ata desta 

··reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e do convidado e encerra os 
trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Padre João, Presidente- lvair Nogueira- Fábio Avelar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 147/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
147/2003, ex-Projeto de Lei no 5/99, dispõe sobre o incentivo à 
adoção de política de controle ambiental. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, VIII, c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina que o Estado adote uma 

política de incentivo aos municípios mineiros, para que estes atuem no 
controle do meio ambiente por meio de medidas municipais de 
licenciamento ambiental sintonizadas com a legislação estadual sobre 
o assunto. Determina, ainda, que lei específica poderá instituir 



mecanismo de apoio financeiro e tributário aos municípios que 
aderirem ao disposto na lei. 

JOIO 

A Comissão de Constituição e Justiça, com o intuito de corrigir 
impropriedades e ampliar o âmbito do projeto, apresentou o 
Substitutivo no 1, que visa a estabelecer ê: "Política Estadual de Apoio 
e Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental". Por meio 
dessa política, pretende-se orientar a ação do Estado com o objetivo 
de estimular a criação de infra-estrutura administrativa, de pessoal e 
de vários outros serviços de gestão ambiental que possam ser 
desenvolvidos na esfera dos municípios. 

O substitutivo define o rol de atividades compreendidas como gestão 
ambiental, prevê as ações de responsabilidade do poder público 
estadual e estabelece os instrumentos a serem utilizados na execução 
da política de apoio aos serviços municipais de gestão ambiental. 
Prevê, ainda, o atendimento prioritário aos municípios de escassas 
condições de desenvolvimento socioeconômico que tenham 
população inferior a 30 mil habitantes e as penalidades a serem 
impostas àqueles inadimplentes com suas obrigações. 

O ordenamento constitucional-legal brasileiro atribui uma série de 
competências aos municípios em relação a questões ambientais. Em 
consonância com esse ordenamento, o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente- CONAMA- determinou, por meio da Resolução no 237, de 
1997, ser de competência do órgão ambiental municipal o 
licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado membro por 
instrumento legal ou convênio. No entanto, em seu art. 20, a resolução 
estabelece que os municípios, para exercerem suas competências 
licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente e contar com profissionais legalmente habilitados em 
seus quadros ou à sua disposição. 

Por sua vez, o Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM
baixou a Deliberação Normativa n° 29/98, na qual estabelece as 
diretrizes para se firmar convênio de cooperação técnica e 
administrativa entre o Estado e os órgãos municipais de nieio 
ambiente, com a finalidade de repassar para a esfera municipal a 
responsabilidade pelo ficenciamento e fiscalização de atividades de 
impacto local. Para que o convênio possa ser firmado, exige-se que o 
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munr~r_pro Ja drsponha de sistema de gestão ambiental implantado. 

Venfrca-s_e, ~o_rtanto, a existência de todo um arcabouço jurídico que 
del~~a atnburç?es e ~esponsabilidades aos municípios quanto à 
p~lrtr?a e _gestao ambrental. Entretanto, a maioria dos municípios 
mrnerros arnda s~ encontram completamente desestruturados para 
~tuar ~as questoes ambientais devido à carência de recursos 
frnancerros e de servidores capacitados, ou até mesmo por causa do 
desconhecimento sobre o tema. 
'Atu~lm~nte, dos ~53 municípios de Minas Gerais, 488 já contam 

com. ~rg~os executrvos ambientais, 367 têm implantados Conselhos 
Munrcrpars de Meio Ambiente, e apenas 4 estão capacitados a 
executar, por_ delegação do COPAM, o licenciamento e. a fiscalização 
de empreendrmentos potencialmente poluidores. 

Dada a grande extensão territorial do Estado e as suas diversidades 
g~o_gráficas, econômicas, culturais e sociais, que causam impactos 
drstr~tos sobre os recursos naturais, entendemos que a política 
ambrental deve ser descentralizada e conduzida por meio de decisões 
e ações adaptadas às realidades locais. Para que isso ocorra é de 
fundamental importância a participação ativa dos municípi~s no 
processo de gestão do meio ambiente. 

Mas a g~stão ambiental, além do licenciamento e da fiscalização de 
empreendrmentos potencialmente poluidores, abrange outros 
aspe~tos, como uso e ocupação do solo, saneamento básico, 
planeJ_amento do . uso dos recursos naturais, proteção de 
ecossrst~mas, monrtoramento da qualidade ambiental, ciência e 
tecnologra, recuperação de áreas degradadas, capacitação de 
pessoal, educação ambiental, etc. 

Assim, o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justi_ça, é bastante oportuno, pois pretende justamente 
esta?~l~cer mecanrsmos de apoio e incentivo estatais para que os 
~unrcrpros venham a ter condições de implantar e executar, de forma 
rn?~pendente o~ por m~io de parcerias, uma ampla gama de 
atrvrdades e servrços relacronados com a gestão do meio ambiente. , 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

147/~00_3 no 1o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comrssao de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - José 

Milton- Fábio Avelar. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS_PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 

- O Sr. Presidente despachou, em 14/5/2003, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Evandro 

Bertolino ocorrido em 28/3/2003, em ltapajipe. (-Ciente. Oficie-se.) 
Da Comissão de Meio Ambiente, notificando o falecimento da Sra. 

Maria José de Morais, ocorrido em 13/5/2003, nesta Capital.(- Ciente. 

Oficie-se.) 
Da Deputada Ana Maria, notificando o falecimento do Sr. Teófilo 

Rodrigues Pires, ocorrido em 12/5/2003, no Rio de Janeiro, RJ. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Álvaro Marques de Siqueira, ocorrido em 11/5/2003, em Patos de 
Minas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Gil 
Alves de Oliveira, ocorrido em 12/5/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
João Gualberto de Bastos, ocorrido em 9/5/2003, em Cidade 
Ocidental, GO. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a comunidade de São Lourenço, pelo 

transcurso do 76° aniversário da emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento no 368/2003, do Deputado Domingos 

Sávio); 
de congratulações com a comunidade de Felixlândia, pelo 

transcurso do 54° aniversário da emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento n° 371/2003, do Deputado Doutor 

-
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Viana); 
~ de congratulações com a comunidade de Santana do Paraíso, pelo 
transcurso do 11° aniversário da emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento n° 375/2003, do Deputado Chico 
Simões); 

de congratulações com a comunidade de Timóteo, pelo transcurso 
do 39o aniversário da emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento n°376/2003, do Deputado Chico Simões); 

de congratulações com a comunidade de lpatinga, pelo transcurso 
do 39o aniversário da emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 377/2003, do Deputado Chico Simões); 

de congratulações com o Município de Mamonas pelo transcurso do 
_aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 391/2003, da Deputada Ana Maria); 

de congratulações com o Município de Lontra pelo transcurso do 
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 392/2003, da Deputada Ana Maria); 

de congratulações com o Município de Matias Cardoso pelo 
transcurso do aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 393/2003, da Deputada Ana Maria); 

de congratulações com o Município de Juiz de Fora pelo transcurso 
do 150° aniversário do Poder Legislativo local (Requerimento no 
394/2003, dos Deputados Biel Rocha e Chico Simões); 

de congratulações com a Associação Mineira dos Criadores de Zebu 
- AMCZ - de Curvelo pela realização da 60a Exposição Agropecuária e 
Industrial nesse município (Requerimento no 417/2003, do Deputado 
Doutor Viana); __ 
·de congratulações com a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata 

pelo recebimento do Prêmio Município-Modelo em Gestão dos 
Recursos Naturais - 2003 (Requerimento no 432/2003, da Deputada 
Maria Olívia); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Silvério de Faria ex
Prefeito de Patos de Minas (Requerimento no 433/2003, do Dep~tado 
Paulo Piau); 

de congratulações com o Município de Baependi pelo seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento no 
442/2003, do Deputado Arlen Santiago); 
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de congratulações com a Associação de Cegos Louis Braille 

pelos 70 anos de sua criação (Requerimento n° 444/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Grupo Queiroz Galvão pelos 50 anos de 
sua criação (Requerimento no 445/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Ministro Maurício Correa por sua eleição 
para a Presidência do STF (Requerimento no 457/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Ministro Nelson Jobim por sua eleição para 
. a Vice-Presidência do STF (Requerimento no 458/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Município de Riachinho por seus 11 anos 
de emancipação político-administrativa (Requerimento no 477/2003, 
do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com o Município de Araporã por seus 11 anos de 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 478/2003, do 
Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com o Município de Urucuia por seus 11 anos de 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 479/2003, do 
Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com a Imprensa Oficial pelo transcurso do 111° 
aniversário de circulação do primeiro exemplar do jornal "Minas 
Gerais" (Requerimento no 480/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de 
Minas Gerais pelo transcurso do Dia do Contabilista (Requerimento no 
503/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Município de Juatuba pelo transcurso do 
11 o aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 509/2003, do Deputado Paulo Cesar); 

de congratulações com a Diretoria da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos - ANADEP - por sua eleição para o biênio 
correspondente ao período 2003-2005 (Requerimento no 512/2003, do 
Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com a Diretoria da Associação dos Defensores 
Públicos de Minas Gerais - ADEP - por sua eleição para o biênio 
correspondente ao período 2003-2005 (Requerimento no 513/2003, do 

-
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Deputado Antônio Andrade); . 
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de _congratula~õe~ com o Sr. Irmo Casavechia por sua eleição para 
Presidente do S1nd1cato Rural de Unaí (Requerimento no 514/2003 do 
Deputado Antônio Andrade); ' 

de aplauso à Cooperativa Central de Çrédito Rural de Minas Gerais 
Ltda. por seus 15 anos de atividadFiiõ E;.~s:to :(Requerimento no 
524/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de c_on~ratulações com a Central Mãos de Minas pelos seus 20 anos 
de ·cnaçao e com o Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao 
Empree~dedor pelo Projeto de Mapeamento do Artesanato Mineiro 
(Requenmento no 623/2003, da Comissão de Turismo) . 
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ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/5/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Antônio Carlos Andrada e 

Sidinho do Ferrotaco 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a _Fase 

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apres_entaçao ~e 
Proposições: Projetos de Lei nos 71 O a 714/2003 - ~equenmentos n s 
687 a 698/2003 - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo e 
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de As_:;untos 
Municipais, de Transporte, de Meio Ambiente, . de E~ucaçao, de 
Turismo e de Direitos Humanos - Oradores lnscntos: D1scursos dos 
Deputados Zé Maia, Sargento Rodrigues e Doutor Ronaldo - ~a-Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - D~c1s~o da 
Presidência (3) - Palavras do Sr. Presidente - Comumcaçao da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilberto Abramo e outros; 
deferimento- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: . 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - LUIZ Fernando 

Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silv:i~a 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - A~t~n~o 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bomfac1o 
Mourão - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 

· Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma ~ Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Vian~ - Du~val Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - G1l Pere1ra - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa- Jô Mora_es -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonar~o More_1ra_ -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - M~r~10 
Passos - Maria José Haueisen - Marília Campos - Miguel Mart1n1 -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio 

S b r- N 1017 e as 1ao ay~rro Vi_eira- Sidinho do Ferrotaco- Vanessa Lucas 
-Wanderley A vila_- Ze Maia. 

Abertura 
<?Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada)- Às 14h15m· 
I t d · · In, a 1s a e comparec1me_~to reg1stra a existência de número regimental. 

Declaro: a~ert~ _a. reumao. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo ~~~e1ro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, 

0 
Sr. 2o

Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. . 
1a Parte 

1a Fase (Expediente) 
Ata 

~O Deputado Seba~_tião Helvécio, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 
le1tura da ata da reum~o anterior, que é aprovada sem restrições. 

2 Fase (Grande Expediente) 
. Apresentação de Proposições 

O Sr. P~es1_dente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo 
correspondenc1a a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra_ aos ora~ores inscritos para o Grande Expediente. 

- Ne~t~ oportunidade, sao encaminhadas à Mesa as seguintes 
propos1çoes: . . 

PROJETO DE LEI No 710/2003 
De_cl_ara de u~ilidade pública o Grupo de Congado Nossa Senhora do 

Rosano do Ret1ro. 

A Ass;mbl~ia Legislativa do E~t~do de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - F1ca declarad~ _de utilidade pública o Grupo de Congado 

Nossa Senhora do Rosano do Retiro, com sede no Município de 
Paraopeba. 

Art. 2: - Esta lei entra ~m vi~o~ na data de sua publicação. 
Art. 3 - Revogam-se d1spos1çoes em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003. 
Dinis Pinheiro 

_Ju_s~ificaçã?: H~mem e religião são inseparáveis na perspectiva 
h1st?~1ca._ Nao ha ?omo referir-se a um sem alusão ao outro. A 
esp1ntu~hdade conv1ve com a razão; aliás, desde o século XIII, Tomás 
de ~qumo _(sant~ ~ filósofo) apregoava que a fé deriva da razão. A 
man1festaçao rellg1osa integra, sem dúvida, também a cultura de 
nosso povo. 
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Desse jaez é o Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário 
do Retiro, fundado de fato em 1949 na cidade de Paraopeba. 

Historicamente o carrear de africanos ao Brasil (gerando a 
goo:l1IO.êª~tt.~S..c;;.;;._ ·q~p, _ que durou séculos) também trouxe o 

~-~J~J~r;rQ~f.~~lC ~,"iqà,q~-fCJós habitantes do Cohgo. Das senzalas 
galgoÜ.;;;õ '(c~ohgaâõ" ó~p'frrt~'de~rellgk>"sidade do "europeu~ voltado a 
Maria, com o título de Nossa Senhora do Rosário. 

Hodiernamente, o Grupo de Congado, constituído por número 
ilimitado de associados, tem como uma das metas a "promoção de 
atividades típicas do congado, a preservação e a promoção do folclore 
nacional". Entre outras finalidades, citadas no art. 3° do seu estatuto, 
está a de proteção à saúde, à família, à maternidade, à infância e à 
velhice, além do combate à fome e à pobreza, a promoção de 
atividades sociais, culturais e desportivas. 

O caráter do Grupo é assistencial, folclórico, cultural, sem distinção 
de nacionalidade, idade, raça, cor, condição social, credo político ou 
religioso. 

No aspecto dos requisitos da Lei no 12.972, o Grupo a eles atende 
com plenitude: funciona há mais de dois anos, e a direção é formada 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração. 

A documentação comprobatória dessas afirmações está anexada ao 
projeto. 

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 711/2003 
Declara de utilidade pública a União Comunitária do Córrego dos 

Rochas, com sede no Município de Vargem Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a União Comunitária do 

Córrego dos Rochas, com sede no Município de Vargem Alegre. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2003. 
Djalma Diniz 
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Justificação: A União Comunitária do Córrego dos Rochas é 

uma ~ntidade que tem por finalidade promover ações e serviços 
beneficentes voltados para as pessoas carentes do Município de 
Vargem Alegre, bem como realizar atividades práticas e teóricas no 
campo d~ ~gric~ltura e da pecuária e fomentar melhorias na produção 
e comerc1allzaçao de pequenos produtores rurais. 

A entidade satisfaz os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública: mais de dois anos de pleno e regular funcionamento, 
prova de personalidade jurídica, diretoria idônea e inexistência de 
remuneração para os membros de sua administração. 

Assim sendo, solicito a colaboração dos nobres pares desta Casa 
para a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 712/2003 
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 no 1 0.453, 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, vedadas novas prorrogações, sendo que, após este 
período, os contratos deverão ser obrigatoriamente licitados. 

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo 
licitatório no prazo de cento e vinte dias antes do vencimento da 
delegação de que trata o "caput" deste 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, maio 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 
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práticas cartoriais, permitindo a umas pou~as famíli~s controlar a A . 
exploração desse ramo de atividade em M1nas Gera1s. O que se ve e 
um número reduzido de grandes empresas perpetuando-se 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 outras licitações. 
As delegações resultantes da delegação original e única são 
simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de bom 
desempenho dos delegatários. Esse procedimento impe.de que. outras 
empresas se habilitem para a prestação desse serv1ço, fenndo o 
disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, que estabelece o 
princípio da livre concorrência. A ausência de lici~ações para as 
delegações impede o oferecimento de menores tantas e melhores 
serviços e condições de segurança aos usuários. _ . 

Novos processos licitatórios para delegaçao dos serv1ços 
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, recurso que deveria ser aplicado 
na conservação da malha rodoviária estadual e em programas sociais. 

Assim, somente a alteração da legislação vigente poderá corrigir os 
vícios existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que 
apresentamos este projeto de lei. . _ . . 

A rápida tramitação e aprovação da propos1çao va1 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, a~ ~~~mo 
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atnbu1çoes. 

- 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 713/2003 
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. s a e ece 1retnzes gerais para as instituições universitárias do 

S1stema Estadual de Ensino de Minas Gerais e da' t 'dA · . ou ras prov1 enc1as. . . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta· 
Art.. 1 o - As in~tituições universitárias do Sistema Estadual d~ Ensino 

de Mm_a~ Gera1s estabelecerão programas educacionais e atividades 
pedagog1~as em seus cursos superiores visando ao combate ao 
analfabetismo e à desnutrição. .. 

§ 1 o .- ~ara a realização dos programas educacionais e atividades 
p~dagog1cas de que trata este artigo, as instituições universitárias do 
S1ste~a Estadual de Ensino poderão desenvolver cursos de extensão 
e proJ_etos_ de pesquisa específicos nas áreas de nutrição e 
alfabet1zaçao. 

Art. 2o - As ativid~des pedagógicas, educacionais e administrativas 
dos cursos supenores de um mesmo "campus" de ·1n t't · -· 't · · · S I UIÇaO 
umvers1 a~1a do S1stema Estadual de Ensino não poderão funcionar 
nem se 1n~t?lar fora de uma área perimetral com raio de 70km 
(setenta qu1lometros) e centro no local onde estiver instalada sua 
direção. 

_Art. 3o.- O P~der_ Executivo regulamentará no prazo de cento e 
Oitenta_ dias as. d_1retnzes básicas para implementação dos programas 
educat1:os e at1v~dades ped~gógicas de que trata o art. 1° desta lei. 

Art. 4 - Esta le1 entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2003. 
Leonídio Bouças 

Justif}c~ção: O sistema educacional, dentro de suas atividades 
pe?ago_g~c~s.. deve b~scar ações que visem adaptar a dinâmica 
umvers1tana as necessidades da comunidade. 

O combate ~o ~nalfabetism? e à desnutrição infantil é fundamental 
na ?usca da JUStiÇa social. E um fator de inclusão e correção das 
des1gual_dades sociais que se alastram por nossas regiões. 

O pr'?Jeto_ que ap_r~sentamos busca a realização de programas 
educa~~ona1s e at1v1dades pedagógicas dentro de parâmetros 
es~ec1f1cos, de f?r.':la a tornar as ações mais compactas, objetivas e 
art1cula?as, poss1b1htando a obtenção de resultados concretos. , 

O projeto tem por objetivo fortalecer e expandir o Sistema Estadual 
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de Ensino dentro das perspectivas que se abrem no País, onde 
são inúmeros os pedidos para a ampliação da presença de 
instituições universitárias, principalmente no que tange às causas 
sociais. 

Trata-se de uma proposta que busca na educação uma forma de 
combater a exclusão social nos campos do analfabetismo e da 
desnutrição infantil, estabelecendo o paradigma de uma nova 
consciência no âmbito das instituições universitárias do Sistema 
Estadual de Ensino. 

Saliente-se que o espírito do projeto encontra guarida nos projetos 
dos atuais Governos, marcados pelo compromisso com o social, 
notadamente com a inclusão social de segmentos marginalizados pela 
fome e pelo analfabetismo. 

Pelas razões expostas, conto com parecer dos nobres pares 
favorável à aprovação desta proposição. 

- 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 No 714/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto Santa Mônica - APAE de 

ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Santa Mônica 

- APAE de ltaúna, com sede no Município de ltaúna. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: O Instituto Santa Mônica - APAE de ltaúna, entidade 

fundada em 1°/7/70, realiza atividades filantrópicas, sem fins 
lucrativos, e tem em sua diretoria pessoas idôneas e comprometidas 
com a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. 

A entidade tem por finalidades estatutárias, assistir os portadores de 
deficiência em vários níveis, desenvolvendo a integração social, 
prestando-lhes assist~ncia médica e atendimento psicoterápico e 
fisioterápico, bem como realizando campanhas para consecução de 
seu objetivo. 
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Pelos relevantes serviços que a instituição presta à sociedade e 

por s~a ~mportância social é que apresento este projeto de lei para 
aprec1açao dos meus nobres pares. . 

- ~u_blicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
prellm1nar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N°_687/2~03, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 

man1festaçao de congratulações com o Reitor, funcionários, 
professores e alunos da Universidade Federal de Viçosa pelo 
transcurso do 77° aniversário de fundação dessa entidade. (- À 
Comissão de Educação.) 

No 688/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
apel~ ao Governador do Estado e aos Secretários de Planejamento e 
Gestao e de Educação co_m vistas à revogação do art. 3° do Decreto 
no 37.708, de 28/12/95. (-A Comissão de Administração Pública.) 

No 6~9/200~, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado 
apelo a Presidente do SERVAS com vistas à construção de fábrica 
para produção da VITASOPA, no Município de Uberaba. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

No 690/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Bom Despacho pelo transcurso do 91 o aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

No 691/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Educação com vistas à implantação do curso de 
Comunicação Social - habilitação em Jornalismo - na Universidade 
Federal de Uberlândia. (-À Comissão de Educação.) 

No 692/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Organização dos Amigos Solidários à 
lnfâ.ncia e à ~aúde - OASIS - pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade. (-A Comissão do Trabalho.) 

W 69~/2003, do Bloco PT-PC do B, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da CEMIG com vistas a que interrompa as obras de 
construção da Barragem de ltueta até que sejam resolvidas as 
pendências relativas às famílias residentes no município. (- JÀ 
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Comissão de Meio Ambiente.) 
N° 694/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhada 

ao Superintendente de Vigilância Sanitária do Estado e ao Prefeito 
Municipal de ltaobim denúncia apresentada a esta Casa por Elias 
Antônio da Luz. 

N° 695/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com vistas a que sejam 
concluídas as obras de reforma e ampliação do Hospital Universitário 
da UNIMONTES. 

N° 696/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja incluída, entre os 
procedimentos autorizados pelo SUS, a cirurgia de redução de 
estômago nos casos de obesidade mórbida. 

N° 697/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo à Presidente da Fundação HEMOMINAS com vistas à 
implantação de uma unidade de atendimento, para coleta e 
constituição de banco de sangue, no Município de Santa Juliana. 

No 698/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao credenciamento do CTI 
neonatal da Santa Casa de Montes Claros. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Gilberto Abramo e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais, de Transporte, de Meio Ambiente, de 
Educação, de Turismo e de Direitos Humanos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Zé Maia. 
O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, a nossa presença nesta tribuna se dá em razão dos fatos 
ocorridos na tarde de ontem. Nos últimos 20 anos, temos visto o PT 
fazer oposição perniciosa para o País impedindo que o Brasil avance 
nas reformas e no desenvolvimento. Nas últimas eleições, vimos o PT 
fazer um programa de Governo, mas, ao ganhar as eleições, colocou 
em prática o contrário daquilo que pregava. Depois de colocar em 
prática todas as ações que o Governo do PSDB do Presidente 
Fernando Henrique havia implementado durante oito anos, colocando 
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o Brasil no rumo do desenvolvimento, se não bastasse isso, 
assistimos a verdadeiro ato de covardia praticado por companheiros 
do PT, que aguardaram a saída de todos os membros do PSDB e do 
bloco que apóia o Governo do Plenário, para uma reunião com o 
Governador para, na nossa ausência, pelas costas, falar mal do 
PSDB. 

Voltando a usar aquilo que já havíamos criticado desta tribuna, 
alguns membros do PT - e é importante não generalizar - insistem em 
manter o baixo nível nos seus pronunciamento na Casa, o que traz 
enorme prejuízo para o parlamento mineiro. Falaram aqui do "trio do 
mal" colocando como o principal alvo do seu discurso o chefe de 
Governo, Deputado Danilo de Castro, que, pela biografia, pela 
trajetória, pela humildade e pela correção, na vida pública há tantos 
anos, sem mancha nem mácula na. sua atuação política, merece 
respeito, mas foi tido como um dos homens do trio do mal". Na 
verdade, S. Exa. está no trabalho e tenta recuperar a situação 
financeira de Minas para que possamos voltar ao desenvolvimento. 

Chegaram aqui e chamaram-no de Rasputin, certamente querendo 
chamá-lo - como é conhecido no jargão vulgar da Rússia - de 
mulherengo debochado. Isso mostra o baixo nível a que chegou o PT, 
que tão bem conquistou o poder do País, com muita competência, 
mas que insiste no baixo nível dos debates. 

Talvez o Rasputin a que se referiram, tenha sido aquele para o qual 
rezou, em 1906, aos pés da sua cama, a filha do Primeiro-Ministro 
Stolypin, quando ficou gravemente ferida por uma bomba, revelando 
posteriormente sinais de melhora. Talvez fosse melhor que 
~ntendêssemos ser esse o Rasputin citado. Ajudaria a resgatar a 
Imagem dos membros do PT que insistem no baixo nível dos debates. 

O parlamento mineiro não pode permitir isso. Caso isso venha 
~correr, temos de censurá-los e usar o Regimento Interno, com os 
ngores que deve ter; senão, nunca seremos respeitados. A imprensa 
não respeita p parlamento mineiro porque parte desse parlamento não 
se respeita. E preciso sermos respeitados lá fora, para que a imprensa 
nos respeite, pois aqui existem muitos homens e mulheres de bem. 
Entretanto, há elementos que denigrem e sujam a imagem do 
parlamento. Por isso somos tão mal vistos e mal falados pela 
Imprensa e pela sociedade mineira. A Mesa desta Assembléia tem de 
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usar com rigor o Regimento Interno, para que tenhamos nesta 
Casa adversários, Oposição e Governo, sempre se debatendo em alto 
nível. 

Ontem foi dito nesta Assembléia, antes mesmo das reformas 
chegarem, que haveria a privatização do IPSEMG. Na verdade, ess~ 
matéria nem sequer será tratada na reforma que o Governo mandara 
hoje a esta Casa. . . . 

E bom destacar ainda que o PT que adm1n1stra lpatmga fez cortes 
iguais ou maiores do que os que o Gove.rno do ~stad? está 
pretendendo para recuperar as finanças de Mmas Gera1s. La ~ PT 
cortou por ser importante e necessário. Temos de re.conhecer 1sso. 
Mas vir fazer discurso fácil, da mesma forma como o f1zeram durante 
20 anos, dizendo que Fernando Henrique, quando queria taxar os 
inativos, queria taxar as velhinhas ... O que o PT está querendo agora 
com os inativos? O que o PT fará com as velhinhas do Fernando 
Henrique? , .. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Nobre colega Ze Ma1a, 
faço coro com V. Exa. quando diz que cada u.m de nó~ tem de fazer~ 
sua parte para que o Poder Legislativo seja respeitado. Isso esta 
acima de qualquer ideologia ou bandeira partidária. Mas, ao mesmo 
tempo, temos de saber o que valoriza este Poder. . _ 

Quando V. Exa. disse haver lideranças do PT - seguramente nao 
sou eu - que chamaram alguém de Rasputin, col~cou p~ra a 
sociedade que Rasputin tem uma faceta boa e outra rUim. Sena, .no 
mínimo colocar-se como adivinho ou ser supremo para saber qual 
faceta 'foi citada. Não dá para julgar, se realmente há duas 
interpretações sobre a mesma pessoa, mas o mais importante não é 
isso. O mais importante para valorizar o nosso Poder é realmen~e 
trabalharmos. Olhem quantos companheiros há neste debate! Devena 
haver 77 Deputados, mas há apenas meia dúzia, o que nos :torna 
vulneráveis e faz com que a imprensa não nos respeite. · 

Temos que chegar aqui para debater os problemas, principalmente 
propor soluções. Não é verdade o que ~iz ~obre ~patinga, mas, se a 
cidade cortou algo essencial, esse nao e mot1vo para batermos 
palmas para o Governo do Estado. Isso está errado, temos que 
censurar os dois. Essa é função do Legislativo. Somos representantes 
da sociedade, e tenho a certeza de que nenhum de nós ganhou votos 
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d1zendo que cortana na saúde ou na educação. . 

Gostam d~ di~er que o PT inviabilizou as mudanças, o que não é 
verdade, po1s sao apenas 51 Deputados entre 503. Agora dizem que 
estamos propondo o mesmo. Sendo assim, façam como 

0 
PT 

assum~~ s~a posição e votem contra as reformas, agüentando a~ 
consequenc1as, como sempre o fizemos . 
. o _Deputado Leo~ardo Quintão (em aparte) - O Deputado Chico 

S1moes, companhe1r?. de Coronel Fabriciano, disse que há poucos 
Dep~ta~os em Ple~anc:, mas é bom explicar que muitos estão em 
com1ssoes, das q~a1s sao membros, devendo participar das reuniões. 
Agora me~~o ex1stem De~utados n,a. Comissão do IPSEMG, para a 
qual me dirijO. Realmente, e necessana uma maior participação, mas, 
co~o Deputado novato, pud~ aqui conhecer bons homens, que aqui 
est~o para fa~er o b~m .. Prec1samos de maior unidade, para mostrar à 
sociedade a 1mportanc1a do Legislativo, já que tudo vem até esta 
Casa, para ser discutido e transformado em lei. 

Ontem, quarta-feira, cada bancada esteve com o Governador Aécio 
Neves. Nunca tinha visto Governador de Estado convocar as 
bancadas para discutir a necessidade de viabilizar mudança no 
Estado. Pude ver um déficit no orçamento de R$2.000.000.000,00. 

O que fazer se está faltando dinheiro? Há necessidade de revermos 
tudo, ?omo está fazendo o Governador, que teve a coragem de 
~ssum1r, para ~ ano de 2004, déficit de R$1.400.000.000,00. Nunca 
t1nha v1s.t? 1sso acontecer. Felizmente, agora temos a 
responsabilidade de assumir o problema e tocar o barco. 

As mu?an~as virão para todos. Os Deputados e os servidores terão 
que abnr mao de certas coisas, de forma gradativa, para que não 
venh~ _uma tesoura e corte a garganta, corte tudo, não dando 
cond1çoes de sobrevivência aos que dependem do Estado. 

v_enho defender os D~putados. Conheci muitos homens de bem, 
ele1tos pelo povo, os qua1s lutam pelos interesses da comunidade que 
os elegeu. 

O Deputado Zé Maia*- O Deputado Leonardo Quintão lembra muito 
bem, ~ue o_ tra?alho da Assembléia nem sempre se realiza no 
Plen~no, po1s ha as comissões; e lembra também a importância da 
reun1ao entre o Governador e as bancadas, inclusive a do PT. 

A grande maioria de Deputados e Deputadas são pessoas de bem ;e 
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de alto nível. Entretanto, por causa da forma como algumas 
pessoas vêm se conduzindo, a imprensa tem criticado muito esta 
Casa. 

Agradeço o aparte do Deputado Chico Simões. Pelo contexto das 
palavras proferidas ontem, no que diz respeito à imagem que se 
tentou passar de Rasputim, até uma criança de 2 a 3 anos teria 

- percebido o seu sentido. 
Com relação a lpatinga, é importante lançarmos um desafio. Temos 

de tomar conhecimento da reforma realizada nessa cidade pelo 
Governo do PT, para sabermos a sua profundidade e poderem 
constatar que o que estamos dizendo é verdade ou não. 

Destaco que o Presidente do PT tem pedido que a bancada esteja 
ao lado das reformas, porque, como condutor do partido que dirige o 
destino da Nação, sabe da importância delas para o País. Ele tem 
pedido às bancadas que tenham a sensibilidade para constatar a 
importância da aprovação das reformas, a fim de que o Estado 
reconquiste o seu espaço no Brasil, voltando ao desenvolvimento e a 
ser o segundo Estado mais rico. 

Obrigado pela oportunidade. A iniciativa do Governador Aécio Neves 
ontem, de reunir as bancadas e, depois, mandar proposta, em 
respeito ao parlamento e em razão de ter sido Deputado por mais de 
16 anos e Presidente da Câmara dos Deputados, foi de uma 
sensibilidade muito grande. Preferiu discutir primeiro as reformas 
antes de encaminhá-las a esta Casa. As reformas, embora 
necessárias, podem acarretar alguns desgastes, mas estamos 
absolutamente conscientes da sua necessidade, para que Minas 
Gerais volte ao crescimento. 

Desta tribuna e do Plenário, apoiaremos as reformas, por mais 
difíceis que sejam. Temos de enfrentar essa realidade, para que, no 
futuro, os nossos filhos tenham condições de viver em um Estado 
melhor. Seremos criticados e cobrados pelos eleitores, mas temos de 
assumir os riscos e o compromisso. Estamos aqui para defender 
Minas Gerais, e não o interesse de alguns poucos privilegiados. 

Há muitos questionamentos. Tenho visitado as bases eleitorais e 
percebido que pessoas, até da área da educação e com um alto nível 
de conhecimento, ainda têm dúvidas e pensam que o Governador do 
Estado decretou a nulidade do concurso público. Aproveito esta 
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oportunidade para informar ao povo mineiro que essa decisão foi 
de um Juiz do_ Poder Judiciário. O Governador, por meio da sua 
Procuradoria, está recorrendo dessa decisão, para que o concurso 
seja mantido. A posição do Governador Aécio Neves é de manter o 
concurso dos professores. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados e público que nos vê das galerias e pela TV Assembléia, 
mais uma vez, destaco as questões relativas à segurança. 

"O Crime desafia a polícia". Essa parece ser a manchete preferida 
dos veículos de comunicação em todo o País ultimamente. Talvez 
desafie toda a sociedade. E, quando se pensa em Minas Gerais, que 
sempre teve uma das polícias mais eficientes, esse quadro torna-se 
assustador para todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão 
envolvidos nesse processo. O problema da segurança é grave e não 
depende de soluções milagrosas, e sim de investimentos e reformas 
profundas. 

Como representante dos servidores da segurança pública no 
Legislativo, tenho constantemente vindo a· Plenário denunciar as 
dificuldades por que a classe vem passando. 

Tenho procurado, junto aos representantes dos Governos do Estado 
e Federal, soluções para os problemas da segurança pública do nosso 
Estado. Na semana passada, em audiência com o Governador Aécio 
_Neves, expus a preocupação da classe com os impactos na 
capacidade operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, em razão dos cortes anunciados pelo Governo nos orçamentos 
das corporações, da ordem de 20% e 30% respectivamente. Disse ao 
Governador que a classe espera do Governo, pelo menos, um 
reajuste imediato de 20% no salário dos policiais, mesmo índice dado 
ao salário mínimo, e investimento, em caráter de urgência, em 
equipamentos. Sugeri priorizar-se a compra de coletes à prova de 
bala e de armamentos para que os policiais tenham condições de 
combater a criminalidade no Estado e para que cada um use· sua 
arma durante 24 horas. 

Não é possível que os policiais saiam às ruas para enfrentar 
bandidos sem terem, no mínimo, esses dois equipamentos. Sem esse 

:i 
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mínimo, estamos condenando nossos policiais à morte. Somente 
neste ano, perdemos 12 profissionais, a quem faço questão de render 
minhas homenagens: 

No início do ano, perdemos o Soldado Wanderley Luiz Muniz, 31 
anos, lotado na Cavalaria há oito anos, casado, pai de duas filhas, 
uma de 9 anos e outra de 7 anos. Foi assassinado no dia 1 o de 
fevereiro, durante tentativa de assalto, no Bairro Cidade Nova. 

O Cabo Helena Nunes da Silva, 50 anos, lotado na 2a Companhia 
Independente de Ribeirão das Neves, 29 anos de Polícia Militar, iria 
aposentar-se no final do ano. Foi brutalmente assassinado com cinco 
tiros no rosto, em 16 de fevereiro, quando chegava à sua casa, no 
Bairro Sevilha, na periferia de Ribeirão das Neves. 

O Cabo Anderson Carneiro, 36 anos, lotado no Batalhão de Missões 
Especiais, 16 anos de Polícia Militar, casado, pai de dois filhos, um de 
11 anos e outro de 7 anos. Foi fuzilado com dois tiros nas costas e 
três na cabeça, perto de sua residência, em uma das principais ruas 
do Bairro Cardoso, na região do Barreiro, no dia 19 de fevereiro. 

O Soldado BM Elias Soares da Silva, que foi expulso no movimento 
de 1997 e reintegrado ao Corpo de Bombeiros Militar, lotado no 3° 
BBM, foi morto com quatro tiros no dia 19 de feveiro, no Bairro Santa 
Mônica, na região da Pampulha. 

O Sargento reformado lsaltino Alves da Silva, de 72 anos, 
maratonista por mais de duas décadas, colecionador de várias 
medalhas e troféus, foi morto no dia 7 de março, após tentar impedir 
assalto a um supermercado no Bairro Durval de Barros, na região 
oeste da Capital. 

O Soldado BM André Luiz Cardoso Fernandes, 32 anos, lotado no 3° 
BBM, foi assassinado no dia 7 de março, menos de 12 horas após o 
assassinato do Sargento lsaltino, durante assalto a uma sorveteria~no 
Bairro Palmital, em Santa Luzia. O bombeiro foi baleado no abdômen 
por dois ladrões, ao tentar impedir o assalto ao estabelecimento,_ e 
acabou falecendo. 

O Detetive Alysson Antônio Barbosa dos Santos, solteiro, lotado na 
Superintendência de Planejamento e Gestão de Finanças, 12 anos de 
serviço, foi morto com _um tiro na cabeça, no dia 23 de março,_ ao 
tentar acabar com uma briga entre duas gangues em um bar, no 
Bairro Caiçara. 
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O Soldado Fernando Augusto Araújo, 36 anos, lotado no 16° 

BPM, servia no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e foi morto 
no dia 26 de abril, em um ponto de ônibus, no Bairro São Geraldo 
região leste da Capital, ao tentar prender três criminosos qu~ 
assaltavam um açougue. O policial que completava quatro meses de 
casamento foi atingido no pescoço e no peito. 

O Soldado Geraldo Ferreira Leal, 41 anos, foi morto no dia 27 de 
abril, com um tiro à queima roupa nas costas, infelizmente pela própria 
mulher. 

O Soldado Flávio Luiz Fernandes Ferreira dos Santos, 29 anos, 
casado, lotad~ na 14a Companhia do 13° BPM, foi baleado na cabeça 
durante tentat1va de assalto, na noite de 4/5/2003, em um pesque-e
pague, na Fazenda Severina, em Ribeirão das Neves. Estava de 
folga, à paisana, quando cinco assaltantes invadiram o local, e um 
deles efetuou o disparo atingindo-o na cabeça. 

Devido à gravidade dos ferimentos, Flávio faleceu no dia 8 de maio 
deixando dois filhos, de 4 e de 7 anos. ' 

O Detetive Cláudio Cândido da Silva morreu na noite do dia 1 o de 
maio, no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem, baleado no 
peito ao reagir a um _as~alto. Mesmo ferido, o policial conseguiu atingir 
o assaltante com do1s tuos, um no peito e outro no ombro. Levado ao 
Pronto-Socorro João XXIII, Cláudio não resistiu aos ferimentos. 

O Soldado José Heraldo Ribeiro Almeida, 33 anos, lotado na 133a 
Co_mpanhia do 18° Batalhão, foi morto na madrugada de hoje, no 
Ba1rro Santa Helena. Ele estava de folga, quando três homens, em um 
Corsa, pararam em frente ao local onde o militar se encontrava. Um 
deles desceu do veículo e anunciou o assalto. O Soldado reagiu, 
entrando em luta corporal com um dos assaltantes, acabando baleado 
nas costas pelos outros, que fugiram. Ele será enterrado hoje, às 16 
horas, no Cemitério da Paz. Deixou viúva e duas filhas, uma de 3 e 
outra de 13 anos. Lembrando ainda que o Agente Penitenciário 
Edinaldo Fernandes Rodrigues continua em estado de coma desde o 
dia em que foi ferido durante a rebelião na Penitenciári~ Nélson 
Hungria, em Contagem. 

Oue as famílias desses bravos profissionais, que morreram 
defendendo o ideal de proteger a sociedade da criminalidade, possam 
receber nossa solidariedade e o apoio deste parlamentar que bém 
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conhece a rotina e os anseios de quem convive diariamente com 

0 
perigo. Que outras famílias não tenham de passar por . esse 

sofrimento e que não tenhamos, a cada semana, de enterrar ma1s um 

companheiro. . . . 
Lembro também que, além dessas mortes, contabilizamos d1versas 

tentativas de homicídios contra policiais, que, felizmente, apesar de 
terem sido feridos, conseguiram sobreviver. Sem .. deixar aqui de 
considerar todos os cidadãos que perderam suas vidas devido às 

falhas na segurança pública. 
Atualmente a violência em nosso Estado, especialmente em Belo 

Horizonte, te'm afetado os direitos básicos de qualquer cidadão: o 
direito ao trabalho, à educação, à saúde e à vida. A sociedade está 
assustada e acuada, vendo seus direitos de livre locomoção e 
permanência em áreas públicas não serem mais garantid?s. Em 
menos de uma semana, dois ônibus foram totalmente que1mados! 
uma cabine da Polícia Militar metralhada, e policiais fardados estão 
sendo assaltados. Se o próprio policial agora é vítima de assaltantes, 

como fica a população? . _ . 
Mais uma vez venho reforçar: para que essa s1tuaçao mude e 

preciso investimento, a fim de que possamos retoma~ a efi~!ência 
tanto das nossas Polícias quanto do Corpo de Bombeiros Militar e, 
principalmente, a consciência de que investir em segurança públ_ica 
não é barato. O poder público está sendo afrontado ~ ~esta~o 
diariamente pelos criminosos, e a questão de segurança. publica n~o 
pode mais ficar em terceiro plano. Deve ser cons1d~rada t~o 
importante quanto a saúde e a educação, para o desenvolv1ment~ do 

País. 
Com a adesão de Minas Gerais ao Plano Nacional de Segurança 

Pública, que aconteceu na última terça-feira, no Palácio da Liberdade, 
com a presença do Ministro Márcio Thomas Bastos, espe~a~os que 
os recursos do Governo Federal sejam liberados com urgenc1a, para 
que o plano seja efetivamente colocado em prátic~. Como já é do 
conhecimento de todos, a Polícia de Minas Gerais e o Corp_? de 
Bombeiros Militar estão sucateados, já que há quatro governos nao se 
faz nenhum investimento no aparelhamento dessas corporações, 

justificado por novas prioridades. . 
É preciso que os governos deixem de lado seus discursos 

impotentes e reu_niões infinitas e tomem atitudes concretas. Tenho 
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~obran?o tambem do Govern~ Federal, além do empenho na 
l1beraçao desses recursos, o apo1o na aprovação de 23 projetos de lei 
e 2 emendas ~ Constituição, que foram elaborados-logo após as 
mortes do Prefe1to de Santo André Celso Daniel e do de c · -T . h d PT . . , . , ampmas, 

omn o o ~ _os ~ua1s tram1tam ate hoje no Congresso Nacional. 
Ap~sar da m~b11izaça~ de alguns Deputados Federais, a votação dos 
projetos relac1_onad?~ .a segurança pública vem sendo ofuscada pelas 
reformas prev1denc1ana e tributária. 

Mais uma vez temos visto a segurança não ser priorizada. o 
Senador Magn?. Malt~, do PL, Espírito Santo, que foi Presidente da 
CPI d~ Narcotrafl~~· d1sse que a segurança pública vem sendo tratada 
com ~rresponsab1hdade e pediu mais agilidade nos debates e 
votaçoes. 

O D~putado Federal Moroni Torgan - PFL-CE - disse ao jornal "O 
Tempo q~e .osA p~rlamentares ficaram frustrados com a questão do 
combate a v1olenc1a. e à c~imi.na.li~ade. Ele lembrou que, depois da 
mor~e de Cel.so Dan1el e a mst1tu1çao da Comissão Mista Temporária 
a Ca~ara cnou. a atual Comissão de Segurança Pública e Combat~ 
ao C~1me Organizado, ~a qual ele próprio é o Presidente, mas, mesmo 
depo1s ~~ serem selecionados os projetos de urgência e de estarem 
as ma!enas ~rontas para a ordem. do dia, a apreciação e a votação, 
po~erao, .ma1s uma ~ez_: s~r ad1adas. Moroni alertou que já não 
adianta cnar uma co~lssa~z.mha, porque a sociedade quer - e precisa 
- ver mudanç.as rea1s. E e 1sso que nós, de Minas Gerais, também 
queremo~: atitude. ~ão queremos ver nosso Estado transformar-se 
em u~ R1o de Jane1ro ou em um São Paulo, no que diz respeito ao 
cre~c1me~t? desenfreado da criminalidade. Se é que isso não está 
mu~to ~rox1mo de ocorrer, pois, somente nesse final de semana _ 0 

ma1s VIolento do ano - pelo menos 27 pessoas foram assassinadas 
em 48 horas. 

Acredito que o Gover~ador Aé~i? Neves terá a sensibilidade para 
e~xergar qu~ a percepçao superf1c1al do crescimento da violência em 
M1nas Gerais tem c?mo questão central o investimento no material 
humano. A auto-est1ma e a motivação são a espinha dorsal e 0 

elemento central pa_ra .a reestruturação das instituições responsáveis 
pela segurança publica. Iremos trabalhar incansavelmente para , 
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defender os direitos da nossa classe, que já se encontra tão 
prejudicada e não pode perder mais nada. Mais uma vez reforço o 
meu apoio e a minha confiança em que o Governador Aécio Neves irá 
resolver essas questões e retomar o controle da Segurança Pública 
no Estado. 

Fiz questão de ler o nome dos policiais militares e civis e dos 
Bombeiros mortos, num total de 12. Seis sofreram tentativas de 
homicídio só este ano, no Estado. Se um marginal, um delinqüente, 
está matando e ferindo policiais, matará e ferirá o cidadão comum 
facilmente. Isso é um aviso. Se um cidadão policial foi assaltado na 
motocicleta de serviço, estando fardado e tendo a arma, o rádio 
transmissor, a motocicleta e o colete à prova de balas roubados, e 
sinal de que o respeito à autoridade está sendo quebrado. 

É necessário que o Governo aja com rigor. A resposta tem de ser 
dada. Aqueles que têm o poder de polícia, que têm porte livre de 
arma, estão sendo mortos no confronto. Como fica o cidadão que sai 
de casa para passear, ir à igreja, levar o filho ao posto médico, à 
escola? O fato de termos policiais mortos fora do serviço é uma 
estatística ainda mais preocupante. Ao se tomar conhecimento de que 
é policial, a morte é instantânea. 

É necessário que nos debrucemos sobre o assunto. Segurança 
pública é cara. O Governo tem de entender isso e tratá-la com 
prioridade. Não há preço que pague a vida de um cidadão morto por 
um marginal. Esperamos que o Governador Aécio Neves tome 
providências para que possamos garantir a vida do cidadão e, antes 
de tudo, a segurança daqueles que fazem a segurança no Estado. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados - os presentes e os que se encontram nas comissões, 
porque o Plenário vazio não representa ausência dos parlamentares, 
visto que estão todos trabalhando no prédio -, senhoras e senhores, 
telespectadores da TV Assembléia, peço desculpas à assessoria· da 
Mesa pela forma incorreta como agi ontem, quando deveria ter feito 
este registro. _ 

Dois registros trouxeram-me, hoje, a esta tribuna. O primeiro é de 
grande apreensão. Nesse fim de semana, houve muita inquietação ·em 

Sete Lagoas e Caetanópolis: circularam rumo 1035 
fechamento das fábricas da Cia. de Fiação e ~es. sobre o 
Cachoeir~, em ambos os municípios. São 1.500 tr:~~~~s Cedro e 
temem ~1car des~~pregados. Serão centenas de f ad_~res que 
enfrentanam as dificuldades financeiras e 0 ab 

1 
amllias que 

desemprego traz. A imprensa local vem dando repreaco ~oral que o 
ussao · 'lt· informações, ainda não confirmadas de que 0 fecha as u 1mas 

· mento -· 
do pla~ejamen~o dessa empresa, para centralizar as . ~ena parte 
produçao em P1rapora, na área da SUDENE. atiVIdétdes de 

Os Municípios de Sete Lagoas e Caetanópolis s -
atingidos não só pelo problema social, mas també erao duramente 
sobre a arrecadação de tributos municipais Requer m pelos reflexos 

· emos à c · -
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social . 0~1ssao 
audiência pública para que esta Casa possa se ·1nt ~ realizaçao de 

. . e1rar da ·t -
ouvmdo os Prefeitos dos citados municípios b SI uaçao, 
repr~se~tantes da empresa e dos trabalhadores. 0 ~m . como os 
Com1ssao, Deputado Célio Moreira 1·á está a pa residente da 

. ' r da q t-manlfestou o seu empenho na apuração dos f t ues ao e 
· d · a os tend 1· -ass1na o com1go o requerimento Gostaria de pod ' 0 a 1as 

· · · er contar Interesse e o apo1o dos meus pares nesse debate d , . com o 
estamos propondo. emocrat1co que 

Será muito tranquilizador para todos os intere 
d.• · ssados se au 1enc1a, a empresa puder esclarecer que são . • na 

rumores. Caso a realidade seja diferente será 0 mo Infundados os 
para buscarmos as soluções que possam' minimizar a~~~to ad~9u~do 
de uma possível desativação daquelas unidades d nsequenc1as 
desemprego de tantos trabalhadores. 0 P~íse modo a evitar o 
momento ~ifícil em termos de oportunidades de trab a~~avessa um 
Lagoas a Situação não é diferente. Dados do Ministério ad o. Em Sete 
Emprego revelam q_ue, em dezembro de 2002, o total d~ Trab_alh_? e 
em Sete Lagoas fOI de 739 e o número de desl.lgam admlssoes 

· entos f · · ma1or, chegando a 906. Conforme registro do Cad 01 mwto 
Emp_r~gados e Desempregados daquele Ministério e astro Geral de 
admitidos no município 11.590 e desligados 1 o. 1a6 Rm 2002, for~m 
dos mais de 11 mil admitidos, apenas 1.404 trabalha~~rtaram,_ POIS, 
que pode ser considerado ínfimo para um município d es, numero 
Lagoas. 0 porte de Sete 

~ 

-----------·-----------~----------~ 
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A Cedro e Cachoeira tem hoje, aproximadamente, 1.~50 ~ 
empregados em Sete Lagoas e outros 250 em Caetanópolis. E muito 
preocupante imaginar esse contingente de trabalhadore~ ~~olum~ndo 
as estatísticas de desemprego nos mencionados mun1c1p1os. Amda 
mais preocupante é imaginar o drama desses trabalhadores e de suas 
famílias o enorme impacto social do desemprego e a falta de 
perspedtiva de reaproveitamento dessa mão-de-obra específic~ da 
atividade têxtil. Espero, firmemente, que logo tudo esteja esclarecidO e 
que esse momento de incerteza seja superado. . . . 

O segundo registro que farei é motivo de orgulho para os m1ne1ros. 
Estive,· recentemente, visitando a Academia de Polícia Civil. Fui 
gentilmente recebido pelo Diretor, Dr. João Lopes, pelo Coo~denador 
Administrativo, Dr. Jorge Wagner Ribeiro Barbosa e pelo D1retor do 
Instituto de Criminologia, Dr. Simeão Lopes. Tive oportunidade de 
conhecer as suas bem cuidadas dependências: as salas de aula, a 
biblioteca, o auditório, a praça de esportes e uma gráfica de primeiro 

mundo. 
A ACADEPOL vem sendo muito bem dirigida, desde 1999, pelo Dr. 

João Lopes. Dedicado e idealista, está sempre aperfeiçoando e 
ampliando a área de atuação daquele estabelecimento exe~plar. ·. 

O "campus" da Academia se alinha aos melhores do ensmo supenor 
do nosso País e oferece aos alunos os recursos mais modernos·, o 
espaço e o conforto que favorecem o aprendizado. Ali são formados 
os novos policiais, em todas as carreiras. Após o processo , ~e 
recrutamento e seleção, é ministrado o curso, com carga horana 
mínima de 720 horas/aula. Também é oferecida a preparação para a 
chefia policial, habilitando Delegados de Polícia, Médicos-Legistas, 
Peritos Criminais, Escrivães de Polícia e Detetives para ocuparem 
cargos de gestão. Outro curso muito procurado é o de ~ormação de 
condutores, nas categorias A, B, e D. Tanto a formaçao quanto a 
reciclagem voltam-se diretamente para a melhoria do desempenho 

funcional. 
Todas as carreiras policiais têm acesso aos cursos de atualização e 

reciclagem, envolvendo, entre outros aspectos, investigação poli,c~al, 
criminalística direito e legislação, direitos humanos e et1ca 
profissional. ' Outro curso muito procurado é . o de ,t~ticas 
operacionais, que visa dotar as unidades regionais de policia de 
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um a es propnas de operações especiais. · · 

Com o intuito de melhorar o desempenho das funções policiais, a 
A_CA~EPOL oferece cu~s?s de artes marciais e defesa pessoal, 
d1rec1onados para o cond1c1onamento físico e psicológico dos policiais 
e o curso de man_ejo e emprego de armas de fogo, garantindo a~ 
a~ente, _a oportun1da~~ d~ treinamento em tiro e a reciclagem 
s~stemat1ca: com a ut1hzaçao de diferentes tipos de armas. Existe 
a~~da a reciclagem profissional, destinada aos servidores policiais com 
?rf1culd,a~es de a~aptação f~ncio_nal, e a concorrida habilitação em 
1nformat1ca, em, modules seque!lc1ados, que garante a informatização 
em t_odas as areas_ de ~tuaçao da Polícia Civil. Os policiais que 
deseJarem podem ah frequentar cursos de idioma. São ministrados os 
cursos de português instrumental, redação oficial, língua inglesa e 
espanhola. 

A e~pecializaçã~ "lato sensu" em Criminologia é aberta à 
~omumdad~ ~ destinada a pessoas com habilitação de 3° grau, nas 
area_s de d~re1to, pedagogia, psicologia, medicina, ciências sociais e 
serv1ço soc1al. Em parceria com a PUC-MG, por intermédio do Instituto 
de Educação Continu,ad~, o curso tem duração de dois períodos e 
apresenta excelentes 1nd1ces de aproveitamento. 

O moderno setor gráfico da ACADEPOL atende às demandas de 
todas a~ áre~s da Polícia Civil, incluindo a tiragem do Boletim 
InformatiVO. Sao ali produzidas apostilas para cursos, cadernos de 
pro~as par~ conc~rsos, cartazes, cartões, convites, diplomas, "folders" 
1nst_Jtuc1ona1s e Impressos diversos. Tudo isso com qualidade e 
rapidez. 

A ~cademia também atua integrada com a comunidade 
esp~c1almente no âmbito da Vila Embaúbas, na Zona Oeste de Bel~ 
Hon~onte, o!erecendo espaço para práticas esportivas, como futebol e 
atl~t~~_mo: Sao realizados ainda os jogos estaduais para portadores de 
defiCiencla, dentro do projeto SUPERAR, com público estimado de 
200 participantes. 

Outro trabalho muito _importante é o seminário direcionado para 
doce_nt.~s e outros servidores das escolas de ensino fundamental, 
sens1b1llzando_-os como agentes multiplicadores na prevenção ao uso 
de drogas. T~1s eventos já contam com 2.540 participantes. 

Em parcena com a Secretaria da Justiça, hoje Subsecretaria de 
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Administração Penitenciária, são realizados os cursos de ·' 
formação e aperfeiçoamento de agentes penitenciários. 

A ACADEPOL desenvolve inúmeras outras atividades e se inscreve 
como estabelecimento modelar no País. Está em andamento o 
primeiro treinamento integrado para policiais civis e militares, e tenho 
certeza de que será um sucesso. 

A Academia tem recebido em seus cursos policiais de outros 
Estados, em busca da excelência de seu trabalho. 

Cumprimento o Dr. João Lopes, sua equipe, o Chefe da Polícia C~vil, 
Dr. Otto Teixeira Filho e o Secretário da Defesa Social, 
Desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins. 

O Governador Aécio Neves conta com esse importante instrumento 
para garantir aos mineiros segurança pública de alto nível e grande 
eficiência, como meta do seu pioneiro Plano Estadual de Segurança 
Pública. 

Aproveito a oportunidade para registrar a postura do Ministério 
Público em relação ao leite. Quando todos pensam que a CPI do 
Leite, bem presidida pelo ex-Deputado João Batista de Oliveira, ficou 
no esquecimento, perdem a lembrança de que, no Brasil, tudo anda 
devagar. Parabenizo os membros do Ministério Público por sua 
atuação, incluindo a pressão feita no tocante ao custo e à embalagem 
do produto. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Sidinho do Ferrotaco) - Não havendo 

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

DECISAO DA PRESIDENCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação dos Requerimentos nos 617 e 641/2003, da 
Comissão de Administração Pública e do Deputado Weliton Prado, 
respectivamente, ao Requerimento no 580/2003, do Deputado 
Adalclever Lopes, por guardarem semelhança entre si. 

-
Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, no exercício da Presidência. 
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. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Pr~sidência, nos ter~os do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determma a anexaçao do Requerimento no 606/2003 ao 
Requerimento no 431/2003, ambos do Deputado Leonardo Moreira 
por guardarem semelhança entre si. ' 

Mesa Assembléia, 15 de maio de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Pr~sidência, no~ termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determma a anexaçao dos Requerimentos nos 643 e 645/2003 ambos 
da Comissão de Fiscalização Financeira, ao Requerim~nto no 
534/2003, da Comissão de Administração Pública, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
.A :resi?ê.ncia i~forma ~o Plenário que o Deputado Alencar da 

~1lve1ra Jun1or tera a graf1a do nome Júnior abreviado para Jr., em 
VIrtude da aprovação de requerimento do interessado pela Mesa da 
Assembléia. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência inform~ ~o Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos te.rmos da Dec1sao Normativa da Presidência no 9, os 
Req~enmentos nos 694 a 698/2003, da Comissão de Saúde. 
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações 
- A. se~uir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunrcaçoes apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
T!ansporte - aprovação, na aa Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n s 535/2003, do Deputado Gil Pereira; 541/2003, do Deputado 
Laud.elino Au_g~sto; 542 a 544 e 597 a 600/2003, do Deputado 
Dom1ngos Sav1o; 545/2003, do Deputado Célio Moreira; 546 · a 
552/2003, dos Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão· 
582/2003, do Deputado Adalclever Lopes; 584/2003, do Deputad~ 
Doutor Ronaldo; 587/2003, do Deputado Wanderley Ávila; 605/2003;, 
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do Deputado Leonardo Moreira; 608 a 614/2003, do Deputado 
Leonídio Bouças, e 632/2003, do Deputado Doutor Viana; de Meio 
Ambiente - aprovação, na 9a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nos 504/2003, do Deputado Djalma Diniz; 507/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo; 590/2003, do Deputado Carlos Pimenta, e 601/2003, 
do Deputado Domingos Sávio; de Educação - aprovação, na 7a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 583 e 626/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 592/2003, do Deputado Célio Moreira; 
630/2003, do Deputado Doutor Viana; 634 e 635/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, e 636/2003, do Deputado Biel Rocha; de Turismo -
aprovação, na 1 oa Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 595 e 
628/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 607/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, e 631/2003, do Deputado Doutor Viana; de Direitos 
Humanos - aprovação, na 7a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
602/2003, do Deputado Domingos Sávio; e de Assuntos Municipais -
aprovação, na 6a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 
511/2003, do Deputado Antônio Andrade, e 516/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. (Ciente. Publique-se.) 

--. 

Despacho de Requerimentos ·, 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo e 

outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 
os 12 anos de fundação da Rede Record Minas. A Presidência defere 
o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do 
Regimento Interno. 

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 
16, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 16/5/2003 
Presidência da Deputada Jô Moraes 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os D_eputados: _ . 
Adelmo Carneiro Leão - Djalma Diniz - Jô Moraes - Lauâellno 

Augusto- Olinto Godinho- Sebastião Helvécio- Vanessa Lucas. 

------------------------------------------~--~ 
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Falta de Quórum , 

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - 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 19, às 20 
horas, nos termos ~o edital de convoc,ação. . 
ATA DA 1a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-
GERAL DO IGAM, EM 13/5/2003 , 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria José Haueisen, Paulo Cesar, Arlen Santiago, lrani Barbosa, 
José Henrique e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Arlen 
Santiago, por indicação da Liderança do PTB), membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Doutor Viana e Paulo Piau. Havendo número regimental, a ·Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Hen;ique, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
P~e~idênci~ in!orma que a reunião se destina a proceder à argüição 
publica do 1nd1cado, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, para o cargo de 
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. A 
Presidente registra a presença do convidado e destina esta parte da 
reunião a ouvir o indicado, que será arguído com base no art. 62, 
XXIII, "d", da Constituição Estadual. Após, passa a palavra ao 
Deputado Paulo Cesar, relator do parecer sobre a indicação, para dar 
início às suas perguntas, e ao convidado, para que as responda. Os 
demais Deputados também fazem perguntas ao indicado, conforme 
consta nas notas taquigráficas. O Deputado Paulo Cesar emite o seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do nome do Sr. 
Paulo Teodoro de Carvalho, o qual é aprovado por todos os membros 
da Comissão. Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
lrani Barbosa, a Presidente dispensa a leitura da ata desta reunião, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença do convidado e dos parlamentares e encerra os trabalhos 
desta Comissão. 

---------------------------.~---------------------------
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Paulo Cesar - Fábio Avelar - lrani 

Barbosa. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 7/5/2003 
Às 1 o horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, lrani 
Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Doutor Viana e Marília Campos. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, 
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, a obter esclarecimentos sobre as providências 
tomadas em relação às recomendações do Relatório Final da CPI do 
Sistema Financeiro e a apurar denúncias veiculadas na imprensa 
mineira sobre a matéria afeta a essa CPI; e comunica a ausência 
justificada dos convidados citados a seguir: Srs. José Bonifácio 
Borges de Andrada, Procurador-Geral do Estado; Simão Pedro 
Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; e Nedens 
Ulisses Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado. Comunica, 
ainda, o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
lldeu José Gabriel, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF (4), 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 1 °/5/2003; Arquimedes 
Diógenes Cilone, Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, 
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 6/5/2003; e Ana Bárbara de 
Freitas Carneiro Proietti, Presidente da HEMOMINAS, encaminhando 
sugestões a respeito do Projeto de Lei no 331/2003. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Encerrada a discussão da Mensagem no 291/2002, é aprovado 
requerimento do Deputado lrani Barbosa, para que esta seja votada 
por meio de escrutínio secreto. Apurados os votos, é aprovado o 
parecer do relator, com quatro votos favoráveis e três contrários, o 
qual conclui pela rejeição das contas do Governador do Estado 

-
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relativas ao exer9íci~ de 2~01, na forma do projeto de resolução 
apresentado. Apos d1scussao e votação, são aprovados,- cada um por 
sua vez, o parecer pela aprovação, no 1 o turno; do Projeto de Lei n° 
23/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pelo relator, 
Deputado Ermano Batista, e pela rejeição das Emendas nos 1 e 2 da 
Comissão de Constituição e Justiça; e os pareceres pela aprovaÇão, 
no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 9/2003 na forma do Substitutivo no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1 da 
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado lrani'Barb;sa); 
e 17/2~03 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição 
e Just1ça (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão dos 
pa~ec;,eres em que o ~eputado Jos~ Henrique, relator do Projeto de 
Le1 n . 1 ~8/2003, no 1 turno, conclUI por sua aprovação na forma do 
Subst1tut1vo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta; e em que o Deputado lrani 
Barbo~a~ r~lator do Projeto de Lei n° 208/2003, no 1 o turno, conclui por 
s~a reJelçao, o Presidente defere, respectivamente, os pedidos de 
v1sta dos Deputados lrani Barbosa e José Henrique. O Projeto de Lei 
no 79/2003 é convertido em diligência à Secretaria da Fazenda, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Helvécio 
aprovado pela Comissão. Passa~se à 3a Fase da Ordem do Dia' 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão: 
Subm~tidos a votação, cada um por sua vez, são aprovado 
req.u~nmentos .do Deputado Jayro Lessa (3), em que pede seja 
s~llc1tada ao Tn~unal_ de Justiça do Estado a listagem dos precatórios 
alimentares e nao alimentares; seja solicitada ao BDMG a listagem 
dos devedores, com os respectivos valores, dos extintos BEMGE, 
CREDIREAL e MinasCaixa; e seja solicitado à Procuradoria-Geral do 
Estado que informe o montante de precatórios pago pelo Estado. 
Nesta fase é ~presentado requerimento do Deputado Jayro Lessa, em 
que pede sejam propostas mudanças do Regimento Interno desta 
Casa no que se refere à tramitação das contas do Governador do 
Esta_do. O Presidente designa o Deputado José Henrique para 
analisar a matéria. 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. 1 



1044 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa -

lrani Barbosa - José Henrique - Chico Simões. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 139/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em tela tem 

por objetivo instituir a Medalha do Mérito Jornalístico-Desportivo 
Osvaldo Faria, destinada a prestar anualmente o reconhecimento do 
poder público estadual a quatro personalidades que se tenham 
destacado em atividades jornalísticas e esportivas no Estado. 

O projeto de lei foi publicado em 21/2/2003 e a seguir encaminhado 
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Assim dispõe o § 1 o do art. 25 da Constituição da República: 
"§ 1 o - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição.". 
Recorrendo ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão elencadas as 

matérias de competência legislativa exclusiva da União, ali não 
encontramos nenhuma que diz respeito à medida consubstanciada na 
proposição sob exame. Daí se inferir que a instituição de homenagem 
cívica é de competência remanescente dos Estados Federados e que 
o projeto sob comento não apresenta vício de iniciativa. · 

No plano da Constituição mineira, vale esclarecer que, se por um 
lado, o art. 66 não inclui a instituição de medalha entre os atos de 
iniciativa exclusiva do Governador, por outro, o art. 90, inciso XVII, 
atribui a essa mesma autoridade - e apenas a ela - a competência de 
conferir condecoração e distinção honoríficas. Parece-nos evidente, 
portanto, que a concessão desse tipo de honraria deve contar com a 
sua imprescindível participação. 

Convém destacar, ainda, que a regulamentação da lei proposta 
estará a cargo do Poder Executivo, no prazo de 90 dias a contar de 
sua publicação, de conformidade com o art. 4°. Esta previsão ~onfere 
àquele Poder, pois, ·a competência de fixar o procedimento 
administrativo para a consecução do fim almejado. 

Conclusão 
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Em face do~ 
constitucionalidade e 
forma apresentada. 

aduzido, concluímos pela juridicidade, 
legalidade do Projeto de Lei no 139/2003 na 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. _ 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau relator - Ermano 

Batista - Antônio Júlio. ' 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 240/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio .do Projeto de Lei no 240/2003, o Deputado Paulo Piau 

preten~e seja de~lar?~a de utilidade pública a Associação Comercial, 
lndustnal, Agropecuana e de Serviços de Sacramento - ACIAPSS _ 
com sede no Município de Sacramento. ' 
P~bl.icada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

prell.mmar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Reg1mento Interno. 

. Fundamentação 
~ entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de 

do1s ano~, ~tem personalidade jurídica, e sua Diretoria é formada por 
pessoas 1doneas, ~ue nada recebem pelos cargos que ocupam. 
Constat~m~s •. po1s, que ela atende ao disposto na Lei no 12.972, de 

27/7/9~, diSCiplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 
Adema1s, o ar~. 69 ~o estatuto da entidade prevê que a nenhum dos 
mer:nb;~s da d1retona e demais órgãos administrativos da Associação 
sera lic1to, ~erceber, sob qualquer forma ou pretexto, remuneração 
pelo exerc~c1o d~ suas atribuições, e o art. 67 estabelece que, no caso 
de .ser d1ssolv1da a instituição, os bens remanescentes serão 
d:stl~ados a uma ~o.ngê,nere l~galmente constituída, razão pela qual 
nao v1sl~mbra~~s ob1ce a tramitação do projeto. 

Todav1a, objetivando corrigir o nome da entidade apresentamos 
emenda ao projeto. ' 

Conclusão 
Pel.o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 240/2003 , com a Emenda no 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 

i 

I i 

( ' 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
" Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a· Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de 
Sacramento- ACIAPSS -,com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 246/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Paulo Piau pretende seja declarada de utilidade pública, 
por meio do Projeto de Lei no 246/2003, a Fundação Municipal de 
Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -, com sede nesse município. 

Publicada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos constantes no art. 1° da Lei no 12.972, de 

27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, 
foram documentalmente comprovados pela referida instituição. 

Além do mais, constatamos que o art. 1 O do seu estatuto determina 
que, em caso de extinção, os bens remanescentes serão incorporados 
ao patrimônio do Município de Uberaba, do Estado ou da União, 
enquanto o ·art. 31 prevê que os Conselheiros integrantes da 
Assembléia Geral, do Conselho Superior e do Conselho Curador não 
serão remunerados. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 246/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 250/2003 

Comissão de Constituição e Justiça ' 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de Agosto, com 

sede no Município de ltuiutaba. 
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Publi?ada no "Di~rio do Legislativo", em 27/2/2003, a proposição foi 
encamrnhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
~~servada a doc~mentação juntada aos autos do processo, 

verrfrcamos ~ue a ~nt_rd.ade postulante do título declaratório comprovou 
ter personalidade JUndrca e estar em funcionamento há mais de dois 
anos. Como verificado no art. 51 do seu estatuto, é vedado aos 
integrantes dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Ética o exercício de 
atividade remunerada na Fundação, a qualquer título; e o § 1 o do art. 
47 estabelece que, sendo ela extinta, os seus. bens remanescentes 
após quitados todos os débitos trabalhistas, tributários, previdenciário~ 
e contra~uais, serão destinados a uma instituição congênere, 
preferencralmente do Município de ltuiutaba, inscrita no Conselho 
Nacional de Assistência Social, a critério da Assembléia Geral. 
C~mpridas as exigências para a declaração pretendida pelo projeto, 

partrcularmente aquelas estabelecidas na Lei no 12.972, de 27/7/98 
não encontramos óbice à sua tramitação na Casa. ' 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 250/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. ' 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 286/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

<? projeto de lei em análise, do Deputado Dinis Pinheiro, pretende 
seJa declarada de utilidade pública a Corporação Musical Lira Espírito 
Santo, sediada no Município de Paraopeba. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Cons~itui9ão . e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
co~strtucronalrdade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A Corporação Musical Lira Espírito Santo, fundada em 1914, é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos. Possui caráter eminentemente 
cultural, já que a música tem, entre outras, a função de educação do 
espírito e da mente, propiciando dias melhores aos diletantes: Por 
intermédio de eventos regulares, essa instituição favorece, tambem, a 
integração da comunidade e o seu bem-estar. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

286/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 312/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Fábio Avelar, por meio do projeto de lei em t_ela, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pa1s e 
Amigos dos Excepcionais de Capitólio - APAE -, com sede nesse 
município. 

Publicada em 29/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela Associação interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais, e a bem do interesse público, constatamos que o § 2o 
do art. 11 do seu estatuto prevê que os integrantes dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva não serão 
remunerados de forma nenhuma, vedada também a distribuição de 
lucros, bonificações ou outras vantagens, sob qualquer denominaç~o, 
forma ou pretexto, enquanto o parágrafo único do art. 33 determina 
que, em caso de dissolução da APAE, o seu patrimônio revert~rá, pela 
ordem a entidades congêneres registradas no Conselho Nac1onal de 
Assistência Social ou à entidade pública, com sede e atividade no 
País. 

. 1~9 
Cumpndos os requisitos que disciplinam a matéria 

particularmente aqueles estabelecidos na Lei n. 0 12.972, de 2717198 
não há óbice à sua tramitação na Casa. ' 

· Conclusão 
Dia~te. d~ relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitUCionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 312/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 319/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em 

epígrafe tem por objetivo instituir o Dia Estadual da Mãe Social, a ser 
comemorado anualmente em 18 de dezembro . 
. Pu_bfi~ada no "Diário do Legislativo", em 29/3/2003, foi a matéria 

dlstnbUI_da a esta Comissão, para que, nos termos do art. 102, 111, "a", 
do Reg1mento Interno, proceda ao seu exame preliminar atendo-se 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal. ' 

Fundamentação 
De pronto, cabe esclarecer que a figura da mãe social foi criada pelo 

Governo Federal m_e?iante a e?ição da Lei no 7.644, de 18/12/87, que 
regulamenta sua at1v1dade e da outras providências, definindo-a como 
aquela que, dedicando-se à assistência ao menor abandonado 
exerç~ ·o encargo em nível social, dentro do sistema de casas-lares' 
que v1sam a propiciar ao menor as condições familiares ideais ao se~ 
desenvolvimento e reintegração social. 

Infere-se, portanto, que a proposição almeja, que, pelo menos uma 
vez ~~·· ano, o Governo e a sociedade em geral promovam eventos 
prop1c1adores ~a ~eflexão e ~o debate sobre o desafio da implantação 
no Estado de tao Importante Instrumento de ação social. 

Por outro lado, o exame da competência legislativa do Estado 
federado para instituir data comemorativa nos remete de início ao § 1 o 
do art. 25 da Carta Magna, segundo o qual "são reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição". 
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Reportando-nos em seguida ao art. 22 da mesma Carta, no qual 
estão enunciadas as matérias em relação às quais compete à União 
privativamente, vemos que entre elas não se encontra aquela tratada 
na proposição sob comento. Logo, infere-se que ao Estado federado 
está reservado o poder de legislar sobre instituição de data 
comemorativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 319/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 333/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 333/2003, de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Marcos Joele, com sede no Município de Passos. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 29/3/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
. inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, aliás, 

que o parágrafo único do art. 28 do estatuto da instituição prevê que 
os membros de sua diretoria não são remunerados, enquanto o art. 29 
estabelece que, em caso de dissolução da loja maçônica, o seu 
patrimônio será destinado a entidade congênere legalmente 
constituída, razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do 
projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluí111os pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 333/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator- Antônio Júlio -

Paulo Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 343/2003 

Comissão de Constituição e Justiça · 
Relatório 

O Projeto de Lei no 343/2003, de iniciativa do Deputado Alberto 
Bejani, visa a declarar .de utilidade pública a Associação Projeto Salva 
Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 3/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, aliás, 
que o art. 26 do estatuto da instituição prevê que os membros de sua 
diretoria não são remunerados, enquanto o parágrafo único do art. 28 
estabelece que, em caso de dissolução da Associação, o seu 
patrimônio será destinado a entidade congênere legalmente 
constituída, razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do 
projeto. · 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 343/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 344/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 344/2003, do Deputado Alberto Bejani, objetiva 
declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil Vovó Silvinha -
NEIVOS :, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 3/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 



1052 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamen~o no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-sé o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
art. 29 do estatuto da instituição prevê que os membros de sua 
diretoria não são remunerados, e que o art. 32 estabelece que, ém 
caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade 
congênere legalmente constituída, razão pela qual não vislumbramos 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade··e 

legalidade do Projeto de Lei n° 344/2003, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 353/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Carlos !'n?rada, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Agenc1a de 
Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro, com sede no 
Município de João Pinheiro. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão para ser examinada preliminarmente, 
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Do exame dos documentos que compõem os autos do processo, 

verifica-se que a referida entidade é sociedade_ d~tada ~e 
personalidade jurídica, está em regular funcionamento ha ma1.s de do1s 
anos e os membros da sua diretoria são pessoas reconhecidamente 
idôneas. Constata-se, ainda, conforme dispõe o art. 40 dé seu 
estatuto, que o exercício de nenhum cargo será remunerado,· mas 
considerado de alta relevância. 
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Importa s~lientar_ que o art. 43 do mesmo diploma prevê que, em 

caso de d1ssoluçao da Agência, seu patrimônio será destinado a 
entidade igualmente filantrópica. 

Dessa forma, estão satisfeitos, entre outros, os requisitos 
estipulados pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que trata da declaração de 
utilidade pública no âmbito estadual. 
. No enta.nto, _cabe-nos ?bservar a ocorrência de erro material quanto 
a denommaçao da entidade, no art. 1 o da proposição, pelo que 
apresentamos na parte final deste parecer, emenda saneadora. 

Conclusão 
Pel~s . raz~es aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitUcionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 353/2003 
com a seguinte Emenda n° 1 . ' 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o .- Fica declarada de utilidade pública a Agência para o 

Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro- ADESJOP
com sede no Município de João Pinheiro.". ' 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator- Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. -

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 357/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O _Projeto _de. Lei no 357/2003, de autoria do Deputado Arlen 

Sant1a~o, . objetiva. declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteçao a Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira com 
sede no Município de lguatama. ' 
Publica~o ~o "Diário do Legislativo", em 3/4//2003, vem o projeto a 

e~ta Com1ssao para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 
. P~lo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
1nte1ro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, por 

. 

----------------------· ---------------------~--------------------~ 
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sinal, que o art. 16 do seu estatuto instituído por um adendo -
devidamente averbado no Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de lguatama - prevê que os membros de sua 
diretoria não são remunerados, enquanto o parágrafo único do art. 4° 
estabelece que, em caso de dissolução; da entidade, o seu patrimônio 
será destinado a entidade congênere legalmente constituída, razão 
pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 357/2003, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 364/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Casa de Caridad~ e 
Assistência à Maternidade e à Infância de ltanhandu Dr. Rubens N1lo, 
com sede no Município de ltanhandu. 

A proposição foi publicada em 3/4/2003 e, a seguir, encaminhadaa 
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

-

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de 
utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei no 12.972, de 
27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida 
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus 

cargos. 
À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se no art. 41 

do estatuto da entidade que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria, do conselho fiscal, deliberativo ou consultivo 
não são remuneradas, enquanto o art. 43 determina que, em caso de 
dissolução da entidade, seu patrimônio remanescente será d?stinado 
a estabelecimento congênere, registrado no Conselho Nac1onal de 
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Assistência Social. 
, <?bs~rvad~s. o~ requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
ob1ce a tram1taçao da matéria. 

Conclusão 
Em. f~ce . do exposto, ~oncluímos pela juridicidade, pela 

const1tu~1~nalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 364/2003 na 
forma ongmal. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 372/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto d~ .lei em ~o~ento, do Deputado Durval Ângelo, visa a 
declarar de utilidade publica a Associação Comunitária do Bairro do 
Centr~ de Faria Lemos, com sede no Município de Faria Lemos. 
P~bl~cada em 3/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preli.mmar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
A Lei_ no 12.??'2, de, 2!17/98, estabelece as exigências para 

?e~l~raçao de utilidade publica, a saber: ter a entidade personalidade 
JUndlc_a~ ter em sua dir~toria pessoas idôneas não remuneradas pelo 
exerc1c1o de suas funçoes e estar em funcionamento há mais de dois 
anos. 

Analisand? a. documentação que instrui os autos do processo, 
observ~-se 1nte1ra ade~uação às exigências mencionadas; saliente-se, 
ade~a1s, o estab~l~c1do no art. 32 do estatuto da Associação, que 
preve serem. as at1v1dades dos cargos de direção não remuneradas. E 
s?br~ o destmo dos b~n.s, e~ ~aso de sua dissolução, aplica-se o que 
d1spoe o art. 61 do Cod1go C1v1l Brasileiro, o que não lhe tira o caráter 
de estabelecimento sem fins lucrativos. 

Ainda que bem instruído o projeto, estamos apresentando emenda 
ao .seu art. 1 o para acrescentar a sigla que integra o nome oficial da 
entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.379/2002 
com a seguinte Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro do Centro de Faria Lemos - ACOBACEFA -, 
com sede no Município de Faria Lemos.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 387/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 387/2003, do Deputado Fábio Avelar, visa 
declarar de utilidade pública a Fraternidade Beneditina Mãe da Divina 
Providência, com sede no Município de Nova Lima. 

Publicada em 3/4/2003 no " Diário do Legislativo ", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas 
funções, além de estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, no art. 9° do estatuto da Fraternidade, que as 
atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas, não recebendo 
eles qualquer retribuição pecuniária ou material. Além disso, o 
parágrafo único do art. 16 estabelece que, no caso de dissolução da 
entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição 
pia congênere. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto na Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 387/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 

-
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Antônio Júlio - Paulo Piau. ' esl ente - Ermano Bat1sta, relator -

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI o 
. Comissão de Constituição e Justiça N 389/2003 
· . Relatório 

O ProJeto de Lei no 389/2003 d . . 
objetiva declarar de utilidade 'bl· o Deputado Gilberto Abramo, 
Dependência Química - CRED~~ ~ca o Centro de Recuperação de 
Horizonte. ' com sede no Município de Belo 

Publicado no "Diário do Legislativo" d 
esta Comissão para ser examinado ~ ~/4/2003, vem o projeto a 
disposto no art. 102 I li "a" d R . prehmmarmente, nos termos do 

' • · o eg1mento Interno. 
. . Fundamentação 

Os requisitos pelos quais as so . d d . . 
Estado podem ser declaradas deCI~til~ es CIV~s ~m fun~ionamento no 
no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98 dade publica estao enunciados 

Pelo exame da documentação : . 
inteiro atendimento às exigênciasq~~ ~=~u.1 0 processo: ~onstata-se 0 
art. 25 do estatuto da insft . - Acionadas. Venflcamos que o 
diretoria não são remunerad~swçao preve que os membros de sua 
caso de sua dissolução o ' etqu~m_to o a~. 29 e~tabelece que, em 
congênere legalmente co~stit~~;lmorl_!o sera destinado a entidade 
óbice à ~ramitação do projeto. , razao pela qual não vislumbramos 

Todavia, objetivando corrigir o e d . 
documentos anexados ao n ereço da entidade, consoante os 
projeto. processo, apresentamos emenda ao 

p 1 Conclusão . 
e 0 exposto, concluímos pel · ·d· · . . 

legalidade do Projeto de Lei no 38~1b~~~cldade, con~t1tuc1onalidade e 
A EMENDA No ~om a segwnte Emenda no 1. 

.~e-se ~o art. 1 o a seguinte redação: 
Art. 1 - Fica declarado d · · 

Recuperação de Dependência Q e, ~tlhdade pública o Centro de 
Município de Vespasiano.". Ulmlca - CREDEQ -, com sede no 

Sala das c · -·- omlssoes, 15 de maio de 2003. 

A 
S~b~stl~o Na varro Vieira, Presidente - E 
ntomo Julio - Paulo Piau. rmano Batista, relator _ 

~---------l}--------~~-----------ll----------~ 
JA. 
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I.'C'<::~>""~'··~ PAREÇEH..PARA TU.RNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
392/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado lvair Nogueira, por meio do projeto de lei em tela, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Lar São Mateus, com 
sede no Município de Mateus Leme. . ~-

Publicado em 3/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Com1ssao 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, •a 

entidade ora examinada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois 
anos e tem como Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelos 
cargos que exercem, sendo-lhes vedado o recebimento de q~alquer 
lucro, bonificação ou vantagem, como se depreende, em espec1a~, dos 
termos do art. 22 do seu estatuto. Ademais, os bens da ent1dade 
serão destinados a outra congênere, com personalidade jurídica, 
devidamente registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, 
quando ocorrer sua extinção, conforme estabelece o art. 25 do mesmo 
documento. 

Por preencher, entre outros, os requisitos estabele~i_dos na L~i no 
12.972, de 27/7/98, torna-se o Lar São Mateus habilitado ao t1t~lo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 392/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. · 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 394/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei _no 3_94(2003, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Federaçao M1ne1ra de 
Boliche, com sede no Município de Belo Horizonte. · 

A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, nos 
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termos_ do art. 180, § 2~, ~o Regimento Interno e, a seguir; 
~n~~mmhado ~ e~ta ~om1ssa~ para serem examinados os aspectos 
JUrldlcos, _const1tuc1ona1s e lega1s, conforme prevê o art. 102, 111 "a" do 
mesmo diploma. ' ' 

. Fundamentação 
~ ent1dade em análise, constituída e em funcionamento há mais de 

do1s ano~, ~tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por 
pessoas 1doneas, ~ue nada recebem pelos cargos que ocupam. 
Constat~m?s: eo1s, que ela atende ao que dispõe a Lei n° 12.972, de 

2717f98rd:l,~!~k~~~~~a d~ processo declaratório de utilidade pública. 
.A 1ªW'k:[;f$;;r:~,~§~"'c::~4z!~!;~~q:art. ~1._~-do seu estatuto prevê que os 

diretor~";g~PrP:e~d~!,_~,~;:~~eml:l_n;~~a?os ~ o art. 67 determina que a 
Asse':lblela,G~r';êliJ:<.l~.~~_Ej~geJ~;~e~~$-~bh;rça(),ga.çEiederação, decidirá .a••· 
respe1to do dest~no-a·ser dado,.áô1'S'~ü1patrifnôni6. 

Todavia, objetivando retificar o nome da entidade apresentamos 
emenda ao projeto. ' 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legp,lidade do Projeto de Lei no 394/2003, com a Emenda no 1 , 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 

"~rt. 1 o - ~ica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 
Bolao e Boliche.- F_MBB -, com sede no Município de Belo Horizonte.". 

Sala das Com1ssoes, 15 de maio de 2003. 
S~b~sti~~ Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antomo Julio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 396/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria ~? Deput~d~ João Leite, a proposição em análise visa 

decl.arar de utilidade publica a Associação Comunitária e Assistência 
Soc1~1 - ACAS -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A~o~ ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal nos termos 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
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Conforme dispõe a Lei no 12.972, de 27/7/98, em seu art. 1°, a -
entidade a ser declarada de utilidade pública deverá ter o fim 
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade; comprovar 
estar em funcionamento há mais de dois anos; possuir personalidade 
jurídica e não remunerar seus Diretores, que devem ser pessoas 
idôneas. 

Consultando a documentação anexada ao processo, verificamos a 
observância de tais normas. Ademais, o § 2° do art. 14 da referida 
entidade dispõe ser vedado remunerar os cargos da diretoria, não 
havendo, ainda, a qualquer título, distribuição de lucros, dividendos ou 
qualquer outra forma de remuneração, e o art. 26 estabelece que, no 
caso de dissolução da ACAS, os bens remanescentes serão 
destinados a outra instituição congênere com personalidade jurídica e 
que esteja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social. 

Dessa forma, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei no 396/2003 na forma original. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 398/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do então Deputado João Leite, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Chance Internacional, com sede no Município de Rio Acima. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno; a 
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir 
encaminhada a esse órgão colegiado, a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A referida entidade é dotada de personalidade jurídica e encontra-se 

em regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo 
desinteressadamente à coletividade, e os membros de sua diretoria, 
de reconhecida idoneidade, não são remunerados. 

Estão atendidos, pois, os requisitos estabelecidos no art. 1 o da Lei no 
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12.972, de 27/7/98, para que possa receber o pretendido título 
declaratório. 

Na oportunidade, vale ressaltar que o art. 7° do estatuto da 
Associação assegura que não só aos membros da diretoria mas 
também aos Conselheiros, aos associados, aos instituidores ~ aos 
benfeitores é vedado atribuir remuneração, benefício ou retribuição 
por ~ual~uer forma ou título de participação e que o art. 27 assegura a 
destmaçao dos bens remanescentes da entidade, em caso de sua 
dissolução, a outras entidades congêneres. No entanto, tendo em 
vista a omissão, no texto do art. 1 o do projeto, da sigla A C I, que 
integra a denominação oficial da entidade, apresentamos-lhe emenda. 

Conclusão 
Em. f~ce . do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitUcionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 398/2003 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 ~ - Fica declarada de utilidade pública a Associação Chance 

Internacional- AGI-, com sede no Município de Rio Acima.". 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 399/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

<? ~rojeto de Lei no 399/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 
obJetiva declarar de utilidade pública o Lar Nossa Senhora das Graças 
de Poço Fundo, com sede nesse município. 
Publica~o ~o "Diário do Legislativo", em 3/4/2003, vem o projeto a 

esta Com1ssao para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 
. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
Inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, que o 

' j 
I 
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art. 31 inciso "d", do estatuto da entidade, regulamenta a não
remuneração de seus Diretores, conselheiros, sócios, instituidores e 
benfeitores pelos trabalho ali desenvolvido. 

Além do mais, estando previsto também no art. 31 o destino de seu 
patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento afim, não 
vislumbramos óbice à tramitação deste projeto, que pretende declará
la de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 399/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator- Paulo Piau - Ermano 

Batista- Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 400/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Leonardo Moreira, por meio do Projeto de Lei n° 
400/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de 
Brumadinho - ACRCEAB -, com sede nesse município. 

Publicado em 3/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo, funciona há mais de dois anos e 
conta com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados 
pelos cargos que exercem. 

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei no 12.972, de 
27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública. 

Além do mais, o art. 21 do seu estatuto prevê que o Presidente, o 
Vice-Presidente e os diretores não serão remunerados; e que, em 
caso de dissolução, seus bens serão destinados a uma entidade 
congênere (art. 19). 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 400/2003 na forma original. 

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 
Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 401/2003 

Comissão de Constituição e Justiça -
Relatório 

Por meio do projeto de lei em referência, a Deputada Maria José 
Haueisen pretende seja declarada de utilidade pública a Creche 
Pequeno Cidadão, com sede no Município de Governador Valadares. 
P~bl!cada em 3/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

prellmrnar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas e, particularmente, o art. 30 do estatuto da entidade prevê a 
não-remuneração dos cargos de sua diretoria e conselho, vedada a 
distribuição de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. Sobre os 
bens da instituição, o art. 34 do mesmo diploma estatui a sua 
dest!nação ~ entidades congêneres, com personalidade jurídica, e que 
esteJam regrstradas no Conselho Nacional de Assistência social, caso 
ela incorra em extinção. 

Atendendo o projeto aos preceitos que regulam a matéria, não 
encontramos razões para obstar sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 401/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 404/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela objetiva 
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declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de São Pedro dos 

Ferros. · 
Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado 
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. -1 o 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, quais sejam devem servir 
desinteressadamente à coletividade, ter personalidade jurídica e ter 
em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que 

ocupam. Pelo exame da documentação que instrui o processo ora analisado, 
constatamos o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. 
Verificamos que o § 2° do art. 11 do estatuto da Associação pleiteante 
do título declaratório prevê que os ocupantes de cargo de quaisquer 
dos órgãos da administração não são remunerados. 

Quanto ao patrimônio, vale ressaltar que o parágrafo único do art. 33 
do mesmo diploma o destina, em caso de dissolução da APAE, a 
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social ou a uma entidade pública. 

Estando bem instruído o projeto, não há como nos opormos ao 

prosseguimento da sua tramitação. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 404/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Paulo Piau - Antônio 

Júlio - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 408/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela 
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e 
Cultural São Francisco_ de Assis, com sede no Município de Pará de 

Minas. Publicada em 3/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preli_minar, conforme dispõe o art. 188 c/ 1065 
Reg1mento Interno._ ' c 0 art. 102, 111, ''a", do 

. Fundamentação 
O proJeto de lei sob comento t b. . pú~lica a Fundação Educativa =~~t~r J~t~_? de _dec~arar de utilidade 

entidade ora examinada é essoa . ~ . ao Francisco de Assis. A 
documentação juntada ao r p Jundlca, conforme comprova a 
autoridade competente, fu~ci~~~s~~ e, ~e acord? com o atestado da 
d~ Pará de Minas, contando com di~e~~ls -~~ dois a~os no Município 
sao remunerados pelos cargos la I onea, CUJOS membros não 
estatuto no art 3

1 
a - que exercem. Ela prevê em seu 

administração s.end~ ved:adoo-remuneração de todos os cargos da 

I 
' aos seus membros 0 b. 

qua quer lucro, gratificação, bonifi _ rece 1mento de 
destinação do patrimônio em ca~aç~o od~ vanta~em e, no art. 35, a 
congênere. ' 0 e ISsoluçao, a uma entidade 

Preenche, assim os req · ·t 27/7/98 que d. -' UISI os estabelecidos na Lei no 12 972 de 
' ISpoe sobre a maté · t · • de utilidade pública. na, ornando-se habilitada ao título 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela. .d. . . 

e pela legalidade do Projeto de L~~~o ~Idade, pela constitucionalidade 
Sala d~~ Comissões, 15 de maio de 2~~~003 na forma apresentada. 

Sebast1ao Navarro Vieira p .d · Piau - Ermano Batista. , resl ente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

PARECER PARACTU~N<? ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 414/2003 
omlssao de Constituição e Justiça 

o · · . . Relatório . 
e IniCiativa do Deputado Miguel M f . ·- . 

por escopo seja declarada de t"l~ ~~~, o ~roJeto de lei em tela tem 
Assistência a Toxicômanos Ad 't~ li a e publica a Associação de 
com sede no Município de Mo~tee ~caos e, Amentais - Grupo Renascer, 

A pr · - rme o. 
oposlçao foi publicada em 3/4/2003 . 

esta Comissão a fim de ser examinada e, ~ ~egUir, encaminhada a 
do disposto no art. 102 111 "a" d R . , prellmmarmente, nos termos 

' · • o eg1mento Interno. 

0 
. . Fundamentação 

s reqUisitos pelos quais as s . d d . . 
funcionamento no Estado d M ocle a ~s CIVIS constituídas ou em 

e lnas Gerais podem ser declaradas de 

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

' 
'i 

:I 
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utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei n.0 12.972, de 
27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida 
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus 
cargos. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se no art. 18 
do estatuto da Associação que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria ou do conselho fiscal são inteiramente gratuitas, 
enquanto o art. 25 determina que, em caso de dissolução da 
Associação, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição 
congênere de Monte Carmelo. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 414/2003 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 415/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Miguel Martini, por meio do projeto de lei em pauta, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Instituto da 
Comunidade Missionária de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora -
ICME-JF -, com sede nesse município. 

Publicada em 3/4/1 003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela entidade interessada no 
agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais e a bem do interesse público, constatamos que o § 1 o 
do art. 1 o do estatuto da entidade prevê que seus membros, no 

- ~----------------------------------------------~---=~~ 
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exerc1c1o de cargos diretivos ou deliberativos, não podem 

, perceber remuneração, enquanto o art. 24 determina que, em caso de 
dissolução da entidade, seus bens 1moveis, saldados os 
compromissos pendentes, reverterão para o Mosteiro Benedito da 
Santa Cruz, com sede em Juiz de Fora. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 415/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 416/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 416/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini, 
objetiva declarar de utilidade pública a Casa São Francisco de Assis, 
com sede no Município de Alfenas. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 3/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
art. 29 do estatuto da entidade regulamenta a não-remuneração de 
seus Diretores, Conselheiros e sócios pelos trabalhos ali 
desenvolvidos. 

Além do mais, estando previsto no art. 33 o destino de seu 
patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento afim, não 
vislumbramos óbice à tramitação do projeto, que pretende declará-la 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 416/2003 na forma original. 



1068 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio -Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 432/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Sebastião Na varro Vieira, por meio do projeto- de lei em 
tela, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Maria de ltabira, 
com sede nesse município. 

Publicada em 3/4/2003, a matéria foi encaminhada a esta Comissão, 
à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 

sobre a matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de 
utilidade pública deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas 
idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Verificamos a observância de tais requisitos e, no § 2° do art. 11 do 
estatuto da entidade, o compromisso de que "o exercício das funções 
de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 
Diretoria Executiva não pode ser remunerado a qualquer título, sendo 
vedada a distribuição de lucros, bonificações ou outras vantagens a 
dirigentes, conselheiros ou associados, sob qualquer denominação, 
forma ou pretexto". Ademais, sendo a entidade dissolvida, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, 
juridicamente constituída e que esteja registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social, conforme disposto no parágrafo único 
dÓ art. 33. · 

Não encontramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Pelas razões 
constitucionalidade e 
forma apresentada. 

Conclusão 
aludidas, concluímos pela juridicidade, 
légalidade do Projeto de Lei n. 0 432/2003 na 

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -
Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 441/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Jô Moraes, proposição em tela,originada do 
Projeto de Lei no 2.427/2002, tem por objetivo instituir o Dia Estadual 
em ~e_mór~a das Vítimas dos Acidentes de Trabalho e das Doenças 
Profrssronars, a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno a 
propos!ção foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir 
enc~~rnhada a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada 
prelrmrnarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
. O_ ~xame da competência legislativa do Estado federado para 
rnstrturr data comemorativa nos remete, de pronto, ao art. 22 da 
Constituição da República, por enunciar as matérias de iniciativa 
exclusiva da União. 

Observada aí a inexistência de referência à matéria de que trata a 
proposição sob exame, e levando-se em conta que a mesma Carta, 
em seu art. 25, § 1°, estabelece que são reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por ela, infere-se que a 
estes é facultado legislar sobre a instituição de data comemorativa em 
decorrência de competência residual. 

Ainda sobre a questão das competências, remetemo-nos ao § 2° do 
art. 1 o da Carta Política mineira, que estabelece ser o poder do Estado 
organizado e regido por sua Constituição e leis que adotar, 
observados os princípios constitucionais da República. 

Não se encontra, pois, óbice de natureza jurídica à tramitação do 
projeto de lei sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 441/2003. ' 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
442/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por intermédio do Projeto de Lei no 442/2003, a Deputada Cecília 
Ferramenta pretende seja declarada de utilidade pública a Creche Lar 
Escola da Caridade - LEC -, com sede no Município de lpatinga. 

Publicada em 4/4/03, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. ·~ 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo, 
verificamos, no art. 29 do estatuto da entidade, a previsão de que os 
cargos de sua diretoria não são remunerados. 

Além disso, o parágrafo único do art. 19 do mesmo diploma estatui a 
destinação dos bens da instituição a entidades congêneres, em caso 
de dissolução. Atendidos os preceitos legais e procedimentais, não 
acreditamos haver óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 442/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio -

Ermano Batista- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 444/2003 

Comissão de Constituição e Justiça · 
Relatório 

O projeto de lei em questão, da Deputada Cecília Ferramenta, 
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Irmã 
Dulce, com sede no Município de lpatinga. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para .ser examinado preliminarmente, nos termos ~do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

O . . 1m1 
s reqursitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento 

no . E~tado podem ser declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame ~a ~ocument~ção que instrui os autos do processo, 
con~~ata-se o mt~Iro atendimento às exigências ali mencionadas. 
Venficamos, tambem, que o art. 1° do estatuto da Creche prevê que 
~s membros de sua diretoria não podem ser remunerados a qualquer 
titulo e o art. 29 estabelece que, dissolvida a instituição, reverterão 
seus b~ns e~ , ~enefíci~ de outra entidade congênere, com 
per~onallda_?e jundica, regi~trad_a no Conselho Nacional de Serviço 
So~Ial, razao pela qual nao vislumbramos óbice à tramitação do 
projeto. 

Conclusão 
Pel_o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do P~oje!o de Lei no 444/2003 na forma original. 
Sala das Comissoes, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator- Antônio Júlio- Paulo 

Piau - Ermano Batista. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 460/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autori~ ?o Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 

tem. por objetiv~ seja decl?rada de utilidade pública a Associação de 
Ensino e PesqUisa de Unai, com sede nesse município. 

Nos ~e~mos d~s arts. 180 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
~ro~osiçao publlcad~ no diário oficial e a seguir encaminhada a este 
orgao col~gi,a?o, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jundico, constitucional e legal. 

. Fundamentação 
Pelo _exame da_ do_9u~entação juntada ao processo, constata-se que 

a refenda Associaçao e uma entidade instituída e em funcionamento 
no ~s~ado há ~ais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletiVIda?e, e e dotada de personalidade jurídica; e que os membros 
de sua di~etoria, reconhecidamente idôneos, não são remunerados 
pelo exercicio de suas funções. 

C~be res~al~ar que o _estatuto dessa entidade prevê, em seu art. 12, 
paragrafo unico, a nao-remuneração dos membros do Conselhó 
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Diretor e, no art. 29, a destinação de seus bens, em caso de ~. 
dissolução, de acordo com o disposto no Código Civil. 

Estão, portanto, inteiramente atendidas, além de outras, J as 
exigências contidas no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege a 
matéria. 

Não obstante, verifica-se erro material no art. 1 o do projeto, qual seja 
a omissão da sigla da entidade, que oficialmente integra o seu nome, 
nos termos do art. 1 o de seu estatuto. Dessa forma, cumpre-nos 
apresentar emenda, que será formalizada adiante. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 460/2003 com a 
Emenda no 1, nos termos que se seguem. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Ensino 

e Pesquisa de Unaí- AEPU -,com sede nesse município.". -
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 468/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio do Projeto de Lei no 
468/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho 
Particular Nossa Senhora da Glória da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Passa Tempo. 1 • 

Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigêQcias legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, constatamos que o mencionado 
Conselho atende a todas elas. Verificamos que o art. 24 do seu 
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estatuto prevê que os cargos da diretoria não podem ser 
remunerados, enquanto o art. 17 estabelece que, em caso de 
extinção, seus bens passarão à guarda do Conselho Vicentino 
imediatamente superior ou a entidade congênere. 

.Por outro lado, cabe esclarecer que, a bem da boa técnica 
legislativa, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto, para dar nova 
redação ao art. 1°. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 468/2003 com a seguinte Emenda no 
1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular 

Nossa Senhora da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo da 
Cidade de Passa-Tempo, com sede no Município de Passa-Tempo.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 484/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 484/2003, do Deputado Antônio Júlio, visa a 
declara~ de_ utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepc1ona1s- APAE- de Divinésia, com sede nesse município. 

Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por 
pess~as idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Ass1m sendo, depreendemos que ela atende aos requisitos 
constantes da lei que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Além do mais, o § 2° do art. 25 do seu estatuto prevê que os 
membros de sua diretoria não serão remunerados, e o parágrafo único 
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do art. 33 determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio' 
remanescente reverterá em benefício de entidade congênere. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 484/2003 nos termos em que. foi 
apresentado. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. ~ 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 486/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a",'do 
Regimento Interno. -

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, 
razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Além do mais, o art. 29 do estatuto da entidade prevê a não
remuneração dos membros de sua diretoria, e o art. 31 prevê que, em 
caso de dissolução, seu patrimônio será destinado a instituição 
congênere. 

Todavia, objetivando retificar o nome da Associação, apresentamos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 486/2003, com a seguinte Emenda no 
- , 

1. 
EMENDA No 1 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art.· .1,o. - Fica declar~da de utilidade pública a Associação 

Comun1tana de Desenvolvimento Rural de Matinha ~ ACODERUM -
com sede no Município de Pará de Minas.". ' 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 487/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O P.r?jeto de, le~ em tela, do Deputado Antônio Júlio, objetiva declarar 

de ut1h~ade p~bhca o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva 
de Pa~a de Minas - CONSEP -, com sede nesse município. 
P~bl~cada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preh.mmar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto ~e, l~i sob comento de declarar de utilidade pública o 

Conselho Comumtano de Segurança Preventiva de Pará de Minas 
entidade dotada de personalidade jurídica, conforme comprova ~ 
documen~ação juntada ao processo, e que, de acordo com atestado 
da autondade competente, funciona há mais de dois anos no 
Município de Pará de Minas, contando com diretoria idônea cujos 
me~bros não são remunerados pelos cargos que exercem. ' 

Alem de tudo, ela prevê em seu estatuto, no art. 32 a não
remuneraç~o das atividades dos Diretores e Conselheiros ~. no art. 
28,_ a destinação do patrimônio, em caso de dissolução a uma 
entidade congênere, indicada pela Assembléia Geral. ' 

Preenche, assim, entre outros, os requisitos estabelecidos na Lei no 
12.~?'2, de ~7/7/98, que dispõe sobre a matéria, tornando-se 
hab1htada ao t1tulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pel.o aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 487/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. 

'.,! 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
497/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Caiçara, com sede no Município 
de Várzea da Palma. 

Após publicada no "Diário do Legislativo", vem a matéria a esta 
Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As normas pelas quais as entidades sem fins lucrativos ·são 

declaradas de utilidade pública no âmbito do Estado estão definidas 
na Lei no 12.972, de 27/7/98. 

São requisitos para tal, elencados no art. 1° dessa lei, que a 
sociedade seja dotada de personalidade jurídica, esteja em 
funcionamento há mais de dois anos e que os membros de sua 
diretoria, reconhecidamente idôneos, não sejam remunerados pelo 
exercício de suas funções. 

Note-se que, se por um lado o estatuto da Associação sob comento 
estabelece, no seu art. 11, a não-remuneração dos seus Diretores, por 
outro é omisso quanto à destinação a ser dada aos bens da entidade, 
caso seja dissolvida. Esclareça-se que, mesmo assim, aplicR-se ao 
caso o disposto no art. 61 do Código Civil. · 

Uma vez que a proposição atende aos preceitos legais que versam 
sobre a matéria, não vislumbramos óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 497/2003, 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 564/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado Fábio Avelar, por meio do Projeto de Lei n° 

564/2003, pretende. seja declarada de utilidade pública a Creche 
Casinha Feliz da Comunidade Vila São José, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

P~bl!cada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, ''a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se · corretamente instruída com os 

documentos .in~ispensáveis à declaração de utilidade pública, nos 
termos da Le1 n 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

Consta.tamos. ~~e a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade Jundlca, está em funcionamento há mais de dois anos e 
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 
y~rificamos que. o art. 1 O do estatuto da entidade prevê que as 

at1v1dades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente 
gra.tuit~s, e o parágrafo único do art. 29 determina que, em caso de 
ext1nçao da Creche, seu patrimônio reverterá a uma entidade 
congênere legalmente constituída. 

Conclusão 
Dia~te . d~ exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitUcionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 564/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. ' 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 569/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

C? ~rojeto de lei em comento, de autoria do Deputado Gil Pereira, 
obJetiva de~lara~ de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos E~cepc1ona1s - APAE de Tiradentes, com sede nesse município. 
Publica~o ~o "Diário do Legislativo", em 5/4/2003, vem o projeto a 

e~ta Com1ssao para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 
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d ser declaradas de utilidade pública estão 
Estad<? po em o . o 12 972, de 27/7/98. 
enunctados ~.,;> dartd 1 ~~;~~~ão que instrui 0 processo, constata-se o 

Pelo exam~ a 0? . ~ ias ali mencionadas. Verificamos que o. 
inteiro atendtmento as extgenc f .d APAE prevê que os membros de 
§ 2o do art. 11 do esta~uto da re en a lho fiscal não fazem jus a 
sua diretoria executtv~ e do ~~:: e 0 parágrafo único do art. 33 
remuneração pelos servtços p~es ~·sso'lução da Associação, o seu 
estabelece qu,e, e~ caso ~ ~ntidade congênere, razão pela qual 

atrimônio sera desttnado a ou _ra - . 
~ão vislumbramos óbice à tramttaçao ~o proJeto. 

Conclusao . . 
Pelo exposto, concluímos pela j~ri~icidade, pela constituctonaltdade 

e pela legalidade do Projeto de L~t n 569/2003. 

Sala das Comissões,_ 1_5 depma~~ d~;~or~iator - Paulo Piau - Antônio 
Sebastião Navarro Vtetra, rest en 

Júlio - Ermano Batista. 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 21a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/5/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Votação de Pareceres: Indicação feita pelo 
Governador do Estado do nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema 
para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado; aprovação -
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Altino 
Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do IMA; aprovação -
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Amilcar 
Viana Martins Filho para o cargo de Presidente da Fundação João 
Pinheiro; aprovação - Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. David Márcio Santos Rodrigues para o cargo de Diretor
Geral do IGA; aprovação - Indicação feita pelo Governador do Estado 
do nome da Sra. lrene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente 
da Fundação Helena Antipoff; discursos dos Deputados Dinis Pinheiro 
e Alencar da Silveira Júnior; votação secreta; aprovação; declaração 
de voto - Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado do nome do 
Sr. Vítor Fernando de Andrade para o cargo de Presidente da 
UTRAMIG; aprovação- Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado 
do nome do Sr. Caio Nelson Lemos de Carvalho para o cargo de 
Presidente do CETEC; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; questões de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; rejeição -
Requerimento no 17 4/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimentos nos 201 e 206/2003; aprovação - Requerimento no 
242/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento n° 
357/2003; aprovação- 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em "1° turno, dos Projetos de Lei n°S 35 e 37/2003; 
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 71/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei no 73/2003; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 683/2003; aprovação com a Emenda no 1 -
Encerramento. 

L---------~-------------------~--------~ 



Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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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 - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lráni 
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 - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio'
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. ~. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 20h12min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com_ a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

-
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Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente -__ Indicação, feita pelo Sr. Governador do Estado 

do Sr. ~aur~ ~uimarães Werkema para o cargo de Presidente d~ 
Fundaçao Clov1s S~l~ad?. A C?omissão Especial opina pela aprovação 
do nome. A Pres1denc1a v~1 submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 
252 e 25~ ~o ~egimento Interno. Os Deputados que desejarem 
apr?var !l 1nd:caçao registt;arão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
reg1strarao "nao". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -

And~~ Ouintão - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cec11Ja Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Si!v~ - Dimas Fabiano - Dini~ Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sav1o - Doutor Ronaldo - Elm1ro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Bar~os~ - Jayro Less~ - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Jose M1lton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Oui~tão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Mana José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise 
- Rob~rto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Votaram "não" g 
D~putados, totalizando 55 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
fe1ta pelo Governador do Estado do nome do Sr. Mauro Guimarães 
W~r_kema para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado. 
Of1c1e-se ao Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado do nome do Sr. Altino 
Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de 
Agropecuária.- ~Mf:\. A _Comissão Especial opina pela aprovação do 
nome. A Pres1denc1~ va1 submeter a matéria a votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 
~5~ do_ Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a 
1nd1caçao registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
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"não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: . . . . 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da S1lve~ra Jun1or -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - B1el Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento 
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - 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- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini'
Neider Moreira - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Votaram "não" 7 
Deputados, totalizando 57 votos. Está, portanto, aprovada a indicação, 
feita pelo Sr. Governador do Estado, do nome do S~. Altino ~o~rigues 
Neto para · o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mme1ro de 
Agropecuária- IMA. Oficie-se ao Governador do Estado. 1 

Indicação feita pelo Sr. Governador do Estad_o do nome do ~r. 
Amilcar Viana Martins Filho para o cargo de Presidente da Fundaçao 
João Pinheiro. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicação 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em 
votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: . . . . 
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da S1lve_1ra Jumor.

Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - B1el Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro_
Djalma Diniz- Domin-gos Sávio- Dout?r Ron~ldo- E~miro Nascimento 
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - G1l Pere1ra - Gilberto Abramo -

- ~----------------------------------~~~ 
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1083 Gu_stav~ Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes _ 
Joao B1ttar - J?_sé Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leo~~rdo Mo_re1ra - Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças- _ Lúcia 
Pac1f1_co - Lwz_ Hut;J?erto Carneiro - Márcio Passos - Maria· José 
Ha~e1sen- M~r~a Ol1~1a- Marília Campos- Mauri Torres- Mauro Lobo 
- Miguel Mart1n1 - Ne1~er M~reira - Olinto Godinho - Pastor George _ 
Paulo Cesar - Paulo P1au - P1nduca Ferreira - Rêmolo Aloise _ Roberto 
Carval~_? - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Se~ast1ao Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado _ Zé 
Ma1a. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 14 
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 57 votos. Está 
portanto, aprova?a a i~dicação feita pelo Governador do Estado d~ 
nome do ~r. A~1lca~ V1ana Martins Filho para o cargo de Presidente 
da F~nda_çao ~oao Pmheiro. Oficie-se ao Governador do Estado. 
l~d~caçao fe1ta pel? Sr. Governador do Estado do nome do Sr. David 

Marc1~ S~ntos R~dngues para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Geoc1en~1as Aplicadas - ~~~- _A Comissão Especial opina pela 
aprovaçao do nome. A Pres1denc1a vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261 inciso 1 c/c os 
arts. 252 e_ 2~5 d~ Regi~ent~ ln.!e.rn~. Os Deputados 'que des'ejarem 
apr?var !1 12d~c~çao reg1str_arao . SI~ , e os que desejarem rejeitá-la 
reg1stra_rao nao . Em votaçao, a md1cação. 

- Reg1stram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto. Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior _ 

Ana Mana ~ André Ouintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - B1el ~ocha_ - _!3onifácio Mourão "7 Carlos Pimenta - Cecília 
F~r_ram~nta_- Ch1co S1moes - Dalmo Ribeiro Silva- Dimas Fabiano -
D1n1~ P1nhe1~o - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo _ 
El_m1ro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira _ 
G~lberto Abramo_- G~stavo Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa _ 
Jo Moraes - Joao B1ttar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
A~~usto - _L_eonardo. Moreira - Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças -
Lu:1~ Pac1f1co - Lu1z Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro _ 
Marc1o_ Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos 
- M~un Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godmho - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca, 

I 

~------0--------------0------_J 
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Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Votaram "não" 7 
Deputados, totalizando 58 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Sr. Governador do Estado do nome do Sr. David Márcio 
Santos Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado do nome da Sra. 
lrene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação 
Helena Antipoff. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 
255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a 
indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
"não". Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dinis 
Pinheiro. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Atendendo inúmeros apelos dos 
colegas da bancada liberal, temos o prazer e a alegria de encaminhar 
o nome da Profa lrene Pinheiro, educadora há muitos anos, com a 
vida voltada para o setor educacional, e faz parte do Conselho 
Estadual de Educação. Pelas mãos do atual Governador, e, agora, 
tenho certeza absoluta, com o apoio dos ilustres pares, tem o 
privilégio de poder continuar essa missão que lhe foi confiada pela 
grande mestra da educação, Sra. Helena Antipoff. Assim sendo, faço 
o encaminhamento e solicito o apoio dos Deputados. Como V. Exas. 
já tiveram oportunidade de ver, pelo sobrenome, trata-se de pessoa 
de bem. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Já tivemos oportunidade de 
acompanhar o trabalho realizado pela D. lrene, há oito anos, frente a 
Fundação Helena Antipoff. Trata-se de pessoa que vem executando 
bom trabalho, cuja continuação considero salutar para Minas Gerais. 
Sem dúvida, tem condição de continuar a fazê-lo. Posso afirmar que, 
se não fosse a pessoa que é e não tivesse a competência que tem, 
com certeza não estaria ali e recebendo tantos elogios, até mesmo 

- ~-------------------1 
?os mais ferrenhos adversários do D . . . . .. 
Isso mesmo, nós, do PDT també:utado D~nJs Pinheiro. Por:--.,.. 
favoravelmente. Muito obrigad' encam~nhamos e votamos~ 

O Sr. Presidente - Em votação~ a ,. d' -
- Reg· t • n 1caçao 

Alber;~ .~~a~~~s:,~~~0°~i~~;u~~=s D~put~dos: . . . 
Ana Mana - André Quintão - A /~~ Alencar da SJiveJra Júnior -
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio n onJ~ Andrade - . Antônio Carlos 
F~rramenta - Célio Moreira - Ch' Mo~.ra~ - Carlos PJmenta - Cecília 
DJmas Fabiano - Dinis Pinheiro ~c~· ,'moes_ -_Dalmo Ribeiro Silva -
D?utor ~onaldo - Elmiro NascimentoJ~ ~~ _DJnJZ - Domingos Sávio -
GJI PereJra - Gilberto Abramo - G abJo Avelar - Fahim Sawan -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João s·ustavo V~ladar~s - lrani Barbosa -
Laudelino Augusto - Leonardo M Jtt~r - Jose Hennque - José Milton -
Bouças - Lúcia Pacífico - L . orFeJra - Leonardo Quintão - Leonídio 
C · UJZ ernando Fa · L · ar~~Jro - Márcio Passos _ Maria , _na - u1z Humberto 
Manl~a Campos- Mauri Torres- M Jose HaueJ~en - Maria Olívia -
MoreJra- Olinto Godinho- Past Gauro Lobo- Miguel Martini - Neider 
Pinduca Ferreira - Rêmolo AI . or eorge - Paulo Cesar - Paulo Piau -
- _R_ogério Correia - Sebastiã~s~~l:é~~~r~o Carval_~o - Roberto Ramos 
SJdJnho do Ferrotaco - W l't p , SebastJao Navarro Vieira -

O S . e ' on rado - Ze Maia 
r. Presidente - Votaram "sim" . 

Deputados totalizando 60 t E 58 Deputados. Votaram "não" 2 
f . ' vo os. stá port t 
eJta pelo Governador do Est d d ' an o, aprovada a indicação 

Pinheiro para o cargo de p a_do o nome da Sra. lrene de Melo 
Of. · res1 ente da Fund - H 

JCJe-se ao Governador do Estado. açao elena Antipoff. 

0 . . Declaração de Voto 
. Deputado Dinis Pinheiro - Extern . 

sublime de gratidão aos Deputad ?· com alegna, o sentimento 
absoluta de que Minas G . os e as Deputadas. Tenho certeza 
f era1s ganha com . 
rente da Fu~dação. Obrigado. a sua valiosa sabedoria à 
O Sr. Presidente - Indicação feit 

nome do Sr. Vítor Fernando de Aa ~el~ Sr. Governador do Estado do 
da Fundação de Educação pa n r~ e para o cargo de Presidente 
Gerais - UTRAMJG. A Comissã~a o r~balho_ do Estado de Minas 
nome. A Presidência vai submeter ;s~ecJ,a~ op~na pela aprovação do 
secreto, de conformidade com o art 2~~en_a ~ votação pelo processo 

· · mcJso I, ele os arts. 252 e. 

--------~~--------i} ________ ~ 
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255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar 
a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão 
"não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 

Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada :: 
Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Votaram "não" 9 
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Vítor Fernando de 
Andrade para o cargo de Presidente da Fundação de Educação para 
o Trabalho do Estado de Minas Gerais - UTRAMIG. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Caio 
Nelson Lemos de Carvalho para o cargo de Presidente da Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais- CETEC. A Comissão Especial 
opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, 
inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes- Alberto Bejani- Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
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S1lve1ra Jumor - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos 
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo .Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
A~~usto - ~-eonardo _Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luc1a Pac1f1co - LUJz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio_ Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos 
- Maun Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Votaram "não" 5 
D~putados, totalizando 59 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
fe1ta pelo Governador do Estado do nome do Sr. Caio Nelson Lemos 
de Ca~~lho par~ o cargo de Presidente da Fundação Centro 
Tecnolog1co de M1nas Gerais - CETEC. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

Votação de Requerimentos . 
O ?r. _Preside~t~ - Prosseguimento de votação do requerimento da 

?om1ssao de D1re1tos Humanos, que solicita seja encaminhado ofício 
a Sra. Clara de Jesus Marques Andrade, Presidente do Conselho 
~egional_ de Enfermagem de fV!inas Gerais, com pedido de 
Jnformaçoes acerca do Processo Etico no 858/1 0/2001 instaurado 
com o objetivo de apurar a conduta profissional do 'técnico em 
enfermage~ lvanir Manoel de Oliveira, da enfermeira Mayumi Seito e 
do ~nf_erm~1ro Geraldo Lourdes Santos, tendo em vista que esses 
prof1Ss1ona1s trabalham no Hospital Regional Dr. João Penido, de Juiz 
de Fora, e acompanhavam o caso do Sr. Wanderlei Sobrinho Alves de 
Oliveira, que faleceu em circunstâncias misteriosas no dia 22/10/2000 
quando estava internado para tratamento de tuberculose. À 
Presidência vai renovar a votação do requerimento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em primeiro lugar, faç(? 

jl 
' ! 
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apelo ao colega Deputado Durval Ângelo, para que retire esse 
requerimento. Se não for possível, peço à Mesa que não o receba, e, 
se não for possível, peço aos colegas que votem contra esse 
requerimento. Na parte da tarde, o Deputado Durval Ângelo fez duas 
solicitações à direção do hospital, pedindo informações acerca desse 
paciente que estava internado em Juiz de Fora. · 

Devo esclarecer que não conheço o paciente, não conheço ·o 
hospital e tampouco conheço as pessoas de cujas condutas 
profissionais o Deputado está pedindo informações. Estou analisando 
o requerimento apenas quanto à forma como entrou em Plenário. 
Imaginem se amanhã ou depois, em Plenário, acatarmos solicitações 
de informações sobre situações profissionais de enfermeiros, de 
padeiros, de médicos, de policiais, enfim, de qualquer profissão. 
Estamos expondo nomes de profissionais que nem conhecemos. Esta 
reunião está sendo transmitida para Juiz de Fora. Se me permite, é 
um absurdo a Mesa acatar requerimento dessa natureza. Ele poderia 
ser discutido na Comissão de Direitos Humanos ou, talvez, 'na 
Comissão de Saúde, mas não em Plenário. Estamos correndo o risco 
de execrar nomes de profissionais que nem conhecemos, pedindo 
informações técnicas acerca de suas profissões. 

Se o Deputado Durval Ângelo não estiver presente, solicito ao Líder 
do PT, Deputado Rogério Correia, que retire esse requerimento. Ele é 
indevido, intempestivo. Não podemos criar jurisprudência, porque 
amanhã ou depois qualquer Deputado pode solicitar informações, em 
Plenário, acerca de profissionais que não conhecemos. Também não 
conhecemos as causas que deram origem a esse requerimento. 
Então, faço apelo primeiro à Bancada do PT, se não for possível, à 
Presidência da Mesa, e, se não for possível, aos colegas, para que 
derrotemos o requerimento. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o requerimento foi 
apresentado pelo Deputado Durval Ângelo, que neste momento 
cumpre uma tarefa da Bancada do PT, no lançamento do Programa 
Fome Zero. Para que eu possa ter conhecimento mais aprofundado 
do requerimento, solicito a V. Exa. que suspenda a reuniãó por 5 
minutos, a fim de decidirmos que atitude será tomada pela bancada. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à solicitação do 

Deputado Rogério Correia vai s I 089 
minutos, para entendimentos ent~spâ~nd~r os trabalhos por 1 O •. 
constante na pauta. Estão suspe Lideranças sobre a mate na 

nsos os nossos trabalhos. 
. Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente- Estão reabertos o 
s nossos trabalhos 

o Questão de Ordem · 
O Deputado Chico Simões - Sr Pre od o 

Mesa, Deputados e Deputadas ,j at ~~ ente, demais c?mponentes da 
Não podemos negar que fol a r~~aamente o req~en~ento. 

Humanos, que também foi p . do pela Comlssao de Direitos 
entendemos que a - on~ntada por assessores. Mas 

nao-aprovaçao desse o 
momento não vai prejudicar o trabalho d C o r~que_nmeon~o neste 
o Conselho Regional de Enferma a omlssao. E sol1c1tado que 
processo ético instaurado contr1~~~eme:~ ~ est~ Casa cópia de um 
que um processo pode ter ai um pro ISSionals. Todos sabemos 
delas pode ser advertência g sigo~s sentenças em seu desfecho. Uma 
sigiloso. Então, entendo ue est~~sa, o que t~r~a todo o processo 
requerimento. Vamos ag~ardar que os nos precipitando ao fazer esse 
Conselho, para, se a sentença fores~~~processo tenha seu final no 
causar constrangimento. pu lca, ter acesso a ele sem 

Temos a certeza de que 0 o A 

~elhores intenções, sem quererc~~~anhelro Durval o Angel? tem as 
disso, apesar da ausência d~ azer dos de~als. Entao, diante 
conversaremos pedo o companheiro, com quem 

' ma que derrubássem 
deixando que volte em momento o os esse requerimento, 
para que o possamos discutir e vot;::.als oportuno, em outra situação, 

O Sr. Presidente - Em votação 0 r · o . 
aprovam permaneçam como ~e equenmento. Os Deputados que o 
Arquive-se. encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

Requerimento no 174/2003 da Comi -
ao Presidente do BDMG a ' 

1 
_ dssao de Transporte, solicitando 

atualmente entre as Prefeo~e açao e todos os contratos firmados 
recursos do Fundo SOMM~ ur~s ~e o Banco para , ~tiliza9ão dos 
aprovação do requerimento . na fo sa ~a Asse~bl~la op~na pela 
apresenta. Em votação, o Substitu;;~oa no o 1 S~bst~UtiVO no 1, que 
aprovam permaneçam como · s eputados que 0 
portanto aprovado o Reqse ~ncontram. (-Pausa.) Aprovado. Está 

, uenmento no 17 4/2003 na forma d~ 

----------ll----------~ 
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Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 201/2003, do Deputado Laudelino Au~usto, 
solicitando ao Diretor do DER-MG cópia do contrato de execuçao da 
pavimentação da Rodovia MG-347, no trecho que liga o. ~un~cípio de 
Maria da Fé ao MunicíRiO de Cristina, com as espec1f1caçoes que 
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 206/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
solicita ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes 
informações sobre os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador- FAT -,com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 242/2003, do Deputado Roberto . CAarv~lho, 
solicitando ao Secretário de Justiça informações sobre a ex1stenc1a de 
projeto de instalação de um centro de recuperação de menores 
infratores em detrimento da 11 a Cia. de Polícia, instalada na Av. 
Teixeira Dias com Via do Minério, no Bairro Barreiro de Cima. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se enc?ntram.- <: 
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requenmento .n 
242/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 357/2003, do Deputado lrani Barbosa, solicitando 
ao Presidente da CEMIG cópia do convênio celebrado pela empresa 
com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais para 
fornecimento de serviços técnicos, conforme noticiado pelo jornal 
"Estado de Minas", em 22/3/2003. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Ésgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência vai passar à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 

votação da matéria constante na pauta. 1091 

. Dis.cussão e Votação de Proposições 
O _Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

35/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que dá nova redação ao 
"caput" e ao§ _1° do art. 1° da Lei no 13.514, de 7/4/2000, que dispõe 
sobre o _fornecimento de informações para a defesa de direitos e 0 escla~ec1~en~o de situaç~es. A Comissão de Justiça conclui pela 
co~st1tuc1onalldade do _projeto. A Comissão de Administração Pública 
opma por sua aprovaçao. Em votação, o projeto. Os Deputados que 0 
apro~a~ permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Com1ssao de Administração Pública. 

Votação, em _1o turno, ~o _Projeto de Lei no 37/2003, do Deputado 
Leonar9o More1ra, que d1spoe sobre a informação ao consumidor de 
alteraça~ no peso, no número de unidades ou no volume de produto 
exposto a ~en~a no_ comércio varejista. A Comissão de Justiça conclui 
pela co~st1tuc1~nalldade do projeto. A Comissão de Defesa do 
Consumidor 0p1na por sua aprovação. Em votação, o projeto. os 
Deputados que o, aprov~m- permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. A Com1ssao de Defesa do Consumidor. 
V~tação,_ em 1 ~ turno, do Projeto de Lei no 71/2003, da Deputada 

M_an_a Jose Haue1sen, que proíbe a inscrição dos devedores de tarifas 
publica~ em cada~tros de consumidores inadimplentes. A Comissão 
de J~st19a co~clw pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Subst1tu~1vo n . 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do 
Con~u~1dor opma_ por sua aprov_ação na forma do Substitutivo no 1, da 
Com1ssao de Just1ça. Em votaçao, o Substitutivo n° 1. Os Deputados 
que o aprov~m permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Esta, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 
71/2003_ na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

V~tação, , em 1 o !urno, do Projeto de Lei no 73/2003, da Deputada 
Ma_n~ Jose Haue1s~n, que disciplina a inclusão de serviços não 
solicitados pelos ~llentes nas faturas mensais expedidas pelas 
oper~dor_as d~ cartoes de _crédito. A Comissão de Justiça conclui pela 
co~st1tuc1onalldade do projeto. A Comissão de D~fesa. do Consumidor 
op1na por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que 0 
aprovam permaneçam -como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 

11' 
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Comissão de Defesa do Consumidor. 1 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 683/2003, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional :da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa ·da 
Assembléia opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 683/2003 com a 
Emenda no 1 . À Mesa da Assembléia. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocaçao, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos.do 
edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. -

*-Sem revisão do orador. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 14/5/2003 
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira, Marília 
Campos e Roberto Carvalho, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro _?ilva. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara 

. aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Roberto Ramos, 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 de~tina 
a obter esclarecimentos sobre as possíveis irregularidades ocorndas 
no processo de desapropriação da área denominada V~r~~a do 
Moinho localizada no Bairro General Carneiro, no Mun1c1p1o de 
Sabará: e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios dos Srs. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de 
Polícia, comunicando q.ue serão investigados os fatos cita~os no 
Requerimento n° 225/2003, publicado no "Diário do LegislatiVO" de 

8/5/~003; ~~dens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de 
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Just19a, _solicitando cópia de "dossiê" eventualmente encaminhado à 
Com1ssao ~elo detento Rogério José Amaral, "Rogerão"; Luís Antônio 
Chav_es, D1retor-Gera_l do Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gera!s - ITER-MG -, Informando o grave conflito ocorrido no período 
de 1_ ? 3(5/2003, na_ F~zenda Capoeira, em Santa Vitória, e solicita 
pr~v1denc1as da Com~ssao; Marcos Aquino, Presidente da Associação 
Mao~ D_adas, encaminhando denúncia e solicitando providências da 
Com1ssao com relaç_ão a crime de abuso de autoridade e ameaça 
s~~ostame:nte comet1do pelo Prefeito e pelo Comandante da Polícia 
M1l1tar de Aguas Formosas contra pessoas simples; Valdênia Geralda 
de Carvalh_o, G~rente de Atendimento Jurídico-social da 
Coordena~ona M~mcipal de Direitos Humanos, comunicando que as 
Sras. F~b1ana Luc1en Zam da Silva e Lidamira Fernandes Moreira têm 
conhecimento da existência de irregularidades, maus tratos e 
tratamento ?esuma~o na Penitenciária Nélson Hungria, de Contagem; 
Marcelo ~1lva Co1mbra, Cap. PM, de Passos, informando d 
supe~lo~açao da cadeia púb~ica de Passos e solicitando providências : 
Com1ssao para a c?nstruçao. de outro estabelecimento prisional; fax 
da _sr?. _Sandra T1bo, Presidente da Associação de Proteção e 
Ass1~te~c1a ao Condenado - APAC - de Nova Lima, convidando a 
Co~_rssao para conhecer as instalações onde funcionará a entidade e 
solicitando o agendamento de visita; cartas dos Srs. Juarez Francisco 
dos Santos, Antônio Sérgio Souto Bernardo e Alex Gomes Ribeiro 
detento~ das cadei~s. pública~ de Porteirinha, Peçanha e Peçanha: 
respectivamente, sol1c1tando ajuda da Comissão· Gilda Fontes Nicolai 
do ~e~iço "Di~~ue Direitos Humanos" 0800 31~1119, encaminhand~ 
denuncia e sohc1~ando providências da Comissão com relação à morte 
do_ Sr. W~nderle1 S?bnnho Alves de Oliveira, ocorrida no Hospital Dr. 
Joao Penrdo, de Ju1z de Fora; _represent~ção do Dr. Leonardo Duque 
Bar?a~ela, Promotor de Just1ça em P1rapora, solicitando medidas 
c~b1~e1s para grave atentado ao livre e regular exercício do Ministério 
Pubh~o . no_ desempenho de suas relevantes atribuições 
const1tuc1ona1s, com rela9ão às i~probidades administrativas graves 
perpe_tr~das pelo . Prefe1to Mumc1pal de Pirapora, Sr. Leônidas 
Gregono de Alme1da, e alguns de seus Secretários· convite aos 
membros da Comissão formulado pelo Sr. Raul Guilh~rme Tavares ' 
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Gerente Regional de Assistência Social do Con.s~lho Regional de '
Assistência social - CRAS -, da Secretaria Mun1c1pal da Coordenaçao 
da Gestão Regional Centro-Sul, para participarem da reunião que se'rá 
realizada no dia 29/5/2003; convite do Núcleo de Atendimento às 
Vítimas -NAVCV- aos membros da Comissão, para participarem do 111 
Seminário sobre Construção da Cidadania: A Prática em Debate, a 
realizar-se nos dias 29 e 30/5/2003; Convite da Comissão Pastoral da 
Terra-CPT/MG, aos membros da Comissão, para participarem da VIII 
Romaria das Águas e da Terra a realizar-se no dia 20/7/2003,. em 
Tupaciguara; e boletim no 1.392 da Universidade Federal de Mm~s 
Gerais - UFMG; Passa-se à 2a Fase da Ordem do D1a, 
compreendendo a discussão e a votação de. proposições_ qu~ 
dispensam a apreciação do Plenário. Subme,ti~O a votaçao: ~ 
aprovado o Requerimento no 602/2003, em tur~o un1<:o. Passa-s~ a 3 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a d1scussao e votaçao ~e 
proposições da Comissão. SubmetidosA a votação, são a.p~ovad~s 
requerimentos dos Deputados Durval Angelo em que sollc1t~. seja 
designado um membro da Comissão para ac.o';lpanhar a f~;n111.a do 
menor Luiz Eduardo Nogueira, vítima de hom1C1d1o, em aud1enc1a de 
instrução e julgamento no Fórum da Comarca de Sete Lagoas, no dia 
20/5/2003; Durval Ângelo, Marília Campos e Maria Tereza Lara ~m 
que solicitam audiência pública da Comissão com a finalidade A de se 
discutir o atendimento às mulheres vítimas de violência; Durval Angelo 
e Célio Moreira(2) solicitando do Prefeito Municipal de Sabará a 
publicação do ato de reversão do Decreto Municipal no 626/96, 
objetivando a emissão da guia do ITBI para paga~~nto e pos~e 
definitiva dos cotistas; solicitando seja encaminhado of1c1o ao Prefe~o 
do Município de Sabará, solicitando providências urgentebs e soluçao 
para o problema das irregularidades ocorridas no processo , de 
desapropriação da área denominada 'Vár~~a do. Momho'; .Durval 
Ângelo e Roberto Ramos(2) em que se sollc1ta sej~m- transc.n~a~ as 
notas taquigráficas da presente reunião da Com1ssa?;. solicitando 
audiência pública da Comissão para debater o laudo penc1al da m?~e 
da modelo Cristiane Aparecida Ferreira; Célio Moreira em que sollc1ta 
o agendamento de uma visita da Comissão ao Prefeito Municipal de 
Sabará, com a presença dos Vereadores e interess~d<:s, par~ se 
tratar das irregularidades no processo de desapropnaçao da area 

d . d v' . 1095 
enomma ~ , .arzea ~? Momho, no Bairro General Carneiro, 

ness~ '21umc1p1o; M?nha Campos solicitando audiência pública da 
Co~1ssao em ~abara, para se debater a situação dos desapropriados 
da. area de~ommada ,Várzea do Moinho; Miguel Martini em que solicita 
seja~ ?UVId?s conv1dados em reunião da Comissão, em vista de 
denunc1a ve1culada pelo jornal "Andradas Regional" relativ s 
tratame.nto que a justiça andradense vem dispensando aos ~en~~ 
favo~~c1dos d~sse muni~ípio. A Presidência destina essa parte da 
reu,ni~O a ouv1r os ?onv1da~os e registra a presença do Vereador 
Laerc1o Alves Corde1ro: Presidente da Câmara Municipal de Sabará, 
representa.ndo o Prefe1to Municipal Wander José Goddard Borges; 
dos Srs. R1cardo Antunes Gomes de Oliveira e Adão dos Santos Braz 
Vereador~s da. Câmara Municipal de Sabará; Antônio Maximian~ 
Santos L1~a,. t1tular do Cartório de Notas de Nova União; Edber 
Malacco R1be1r? de Resende, Presidente do Centro Social do Bairro 
General, ~~rne1.r~; Walter Caetano Pinto, Engenheiro-Agrimensor e 
empresano, W1lhan. dos Santos, advogado militante em Direitos 
Humanos e dos c~t1s~as da Várzea do Moinho; e Magali Auxiliadora 
C_ampos,. da Assoc1açao dos Les?dos da Várzea do Moinho, o~ quais 
sao convidados a. tomar assento a mesa. O Presidente Durval Angelo, 
auto~ do ~eq~e~1';l~nto que deu origem ao debate, tece suas 
cons~deraçoes m1c1a1s. Logo após, a Presidência passa a palavra aos 
convidados, para .que f<:çam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-.se am.pla. d1scussao, c~~forme consta nas notas taquigráficas. 
Cumpnda a finalidade da reumao, a Presidência agradece a presença 
dos ya~lamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Com1ssao para a próxima reunião ordinária, d~termina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala da_? Comissões, 15 de maio de 2003. 
Durval Angelo, Presidente - Célio Moreira - Mauro Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 115/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autor~a .do ~eputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
análise objetiva Instituir em nosso Estado a Semana do Turismo 

' 



1096 

compreendida entre o segundo e o terceiro sábado do mês de · 

setembro. 
Publicada em 28/2/2003, vem a matéria a esta Comissão a fim de 

ser examinada preliminarmente, nos termos do art. 102, 111, "a", do 

Regimento Interno. " 
Fundamentação 

O exame da competência do Estado Federado para tratar da matéria 
em pauta nos reporta ao § 1 o do art. 25 da Constituição Federal, que 

assim dispõe: .. 
"§ 1 o - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição.". 
Do seu art. 22, no qual estão arrolados os atos legislativos de 

competência privativa da União, depreende-se que o aludido § 1° 
confere implicitamente ao parlamentar estadual legitimidade para 
legislar sobre a instituição de data comemorativa. 

Após verificarmos a legitimidade da proposição, observamos que a 
iniciativa consubstanciada nela objetiva, não só marcar uma data 
relevante para o turismo, mas também assegurar um momento 
privilegiado para a realização de diversos eventos, buscando 
intensificar ações para a efetiva expansão da atividade turística em 
nosso Estado, que dispõe de recursos naturais em abundância e de 
um singular patrimônio histórico, artístico e cultural. 

Não se vislumbra, pois, vício de natureza jurídica que se interponha 
à aprovação do projeto de lei em apreciação. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 115/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. A ·· 
Sebastião Navarro Vieira , Presidente - Durval Angelo, relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 259/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, visa declar~r de 
utilidade pública a entidade S. R. Mulher - Socorro e Readaptaça() da 
Mulher, com sede no Münicípio de Uberaba. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela ComissãO' de 

c n . - . 1o97 
ons_1 u19ao . e Just1ça, que concluiu por sua juridicidade, 

const1tuc1onahdade. e legalidade. 
C~be agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 0 

projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A ~~ R.: M~lher - Socorro e Readaptação da Mulher é uma 
organ1zaçao n~o governamental, fundada em 4/1/2000. Entidade civil 
com personalidade jurídi~a,A t~m por finalidade a proteção das 
mul~eres, c~mbatendo a v1olenc1a e denunciando crimes contra elas. 
Ass1ste, part1~ularmente, as que residem em Uberaba e necessitam de 
amparo e abngo. 
P~estar a~sistência psicológica e jurídica às famílias, bem como 

~bngar ?s filhos menores em situação de risco gerada pela violência, 
e, tambem, um dos seus objetivos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

259/2003. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 2003. 
Mauro Lobo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 327/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
~ p_rop~siç~o. em análise é do Deputado Leonardo Quintão e tem por 

objetiVO 1nst1tUJr a Semana Estadual do Aleitamento Materno a ser 
com~n;or~da anualmente de 1 o a 7 de agosto, e dar 'outras 
prov1denc1as. 
E~ consonância com ~ disposto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 

Reg1~ento ln~erno, o projeto de lei foi publicado no diário oficial e a 
seg~1r_ encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado 
prel1m1narmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

. Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto constitui matéria em relação à 

qual a c~mpe~ência legislativa é reservada aos Estados membros da 
Federaçao, v1sto que a Constituição da República, por um lado, 
estabel~ce: em seu ~rt. 25, § 1°, que aos Estados estão reservadas as 
competenc1as que nao lhes seja~ vedadas pela própria Carta Magna 
e, por outro, o seu art. 22 enunc1a as matérias de iniciativa exclusiva 

I ,, 
.I 
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da União, sem fazer nenhuma referência à instituição de data 
comemorativa. 

Na Constituição mineira, deparamo-nos com ,~isp~sit~vo a~inente ao 
assunto, a saber, o art. 21 O, nestes termos: A le1 d1spora sobre a 
fixação de datas comemorativas de fatos rel~va~tes p~r~ ~ cultura 
estadual", entendidos estes como ocorrenc1as h1stoncas de 
importância para o patrimônio cultural de ~inas. . _ -, 

Não podemos deixar de reconhecer, po1s, que ~ propos1ça~ tr~ta de 
uma série de medidas a serem tomadas com o f1m de consc1e~t1zar e 
estimular a mulher para a amamentação e sensibilizar os diversos 
segmentos da sociedade para que apóiem esse gesto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 327/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 405/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 405/2003, de autoria do Deputa~o Mauri T~rres, 
objetiva declarar de utilidade pública a Fundaçao Edu_c~c.lonal, 
Cultural e Artística Queluz de Minas, com sede no Mumc1p1o de 
Conselheiro Lafaiete. . _ 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Com1ssao 
para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais entidades de direito .. privado_ ~m 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade_ pub_lica 
estão enunciados no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, qua1s seJam 
devem servir desinteressadamente à coletividade, ter personalidade 
jurídica e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas 
pelos cargos que ocupam. . -

Pelo exame da doc_umentação que instrui o processo ora analisado, 
constatamos o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. 
Verificamos que o art. 32 do estatuto da entidade prevê que os 

1099 o~UP<:_ntes de cargo de quaisquer dos órgãos da administração 
nao sao remunerados. 

~ ?e bo~. alvitre aqui citar, também, a norma expressa no art. 69 do 
Cod1~o C1v1l: "Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a 
q~e. VI~~ a f~n~ação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do 
~lln1steno Publico, ou qualq~er~ i~teressado, lhe promoverá a extinção, 
1ncorpora~d~-se o seu patnmomo, salvo disposição em contrário no 
at~ constitUtivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo 
Ju1z, que se proponha a fim igual ou semelhante.". -

Conclusão 
Pelo exp~sto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 405/2003 na forma original 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. · 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 422/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto de lei em tela 

tem por escopo seja instituído o Dia da Solidariedade no Estado, a ser 
comemorado anualmente no sábado mais próximo do dia nove de 
agosto. 

Nos ~e~mos_dos ~rts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
prop?s1~ao fo1 ~ubhcada no diário oficial e a seguir distribuída a esta 
Com1ssa~ ~ . f1m de ser apreciada preliminarmente quanto aos 
aspectos JUnd1co, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto de lei é de competência reservada 

aos _Es_tados, consoante os arts. 22 e 25, § 1°, da Constituição da 
Republica. 

. ~- f~to é que, ~nquanto o art. 22 enuncia as matérias legislativas de 
!n1c~at~v~ exclus1va da União, sem fazer qualquer referência à 
mst1tu1çao de data _comemorativa, o mencionado parágrafo determina 
que aos Estados sao reservadas as competências que não lhes sejam 
vedadas pela Carga Magna. 

D_a leitura do art. 2o da proposição, fica patente que o seu objetivo é 
eminentemente de caráter cívico, ao lembrarmos a sua pretensão de 

\. 
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estimular ações do poder público com o envolvimento voluntário -
de empresas, organizações não governamentais e da sociedade como 
um todo, em prol da população menos favorecida. 

Note-se que esse dispositivo não impõe a essas entidades, como 
pode parecer à primeira vista, a obrigação de se envolverem no 
programa de solidariedade com, por exemplo, a prestação de serviços 
à comunidade, a doação de bens à população carente, a promoção de 

~,...~ ""-~ventos culturais, artísticos e recreativos, etc. Na verdade, tal como 
:'j~:-"'~~redi§idQ'};-,o .;art. 2° permite, e mesmo convida, diríamos, a sociedade 
- ... -:;-. ""; - -.;-~~:.. - - " 

_c"',- errr:§etal a:·'participar dos eventb"S alusivos ao tema. 
- - , . Por outró lado, oote-se que o art. 3° do projeto atribui à Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente - hoje extinta - a incumbência de tomar as providências 
cabíveis para a regulamentação e a implementação da futura lei. A 
respeito dessa norma, queremos dizer que ela ofende o art. 90, inciso 
XIV, da Carta mineira, segundo o qual compete privativamente ao 
Governador do Estado dispor sobre a organização e a atividade do 
Poder Executivo. Isso posto, fica patente que, adotada a redação do 
art. 3° como proposto, configuraria decerto um ato de ingerência deste 
Poder sobre aquele. No caso, bastaria que esse dispositivo previsse 
que o Poder Executivo regulamente a futura lei, sem determinar qual 
de seus órgãos efetivaria esse ato normativo. 

Já o art. 4° determina, "ipsis litteris", que "esta lei será 
regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de sua 
publicação". 

Ora, é perfeitamente cabível, a bem da concisão do texto legal, que 
em uma única cláusula sejam editadas essas duas normas, que 
tratam da regulamentação. E assim o faremos, mediante a 
apresentação da Emenda no 1, que, ao dar nova redação ao art. 3°, 
atribui ao Poder Executivo a incumbência de regulamentar a lei no 
prazo de 120 dias - e não de 90 -, como proposto originalmente, por o 
considerarmos tempo muito reduzido. 

Por fim, uma vez que a regra contida no art. 4° foi, de certa forma, 
transferida ao art. 3° mediante a Emenda no 1, resta-nos apresentar a 
Emenda no 2, que suprime esse artigo. 

- Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 
422/2003 com as seguintes Emendas n° s 1 e 2. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
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"Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
cento e vinte dias.". 

EMENDA N° 2 
Suprima o art. 4°, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 427/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei no 
427/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu. 

Publicado em 3/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a Lei no 12.972, de 27n/98, 

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública. 
A entidade referida atende às condições estabelecidas pela citada 

lei, conforme atestam os documentos que ilustram o processo, 
tornando-se apta a receber o título que lhe pretendem outorgar. 

Além do mais, o estatuto da Fundação, no art. 9°, § 3°, determina 
que, no caso de sua extinção, o eventual patrimônio remanescente 
será destinado a uma entidade congênere, e seu art. 11 prevê que 
não poderão ser remunerados, nem receber vantagens ou benefícios, 
direta ou indiretamente, seus Diretores, conselheiros, sócios, 
benfeitores ou equivalentes. 

Embora formulado dentro da legalidade, o projeto deve ser 
emendado, pois no seu art. 1 o foi omitido o nome do município onde 
está sediada a entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

., 
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e legalidade do Projeto de Lei no 427/2003 com a Emenda no 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o ~ Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar 

de Paraguaçu, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 433/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio do projeto de lei em análise, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 
Felixlândia, com sede nesse município. . 

Publicada em 3/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em comento está constituída e em funcionamento há 

mais de dois anos, possui personalidade jurídica, e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas. 

Observamos que houve o atendimento das exigências constantes na 
Lei no 12.972, de 27/7/98, conforme análise dos documentos juntados 
aos autos do processo. Verificamos, também, no estatuto _da 
Associação que não são remunerados pelo exercício de sua~ funçoes 
os membros do Conselho de Administração, do Conselho F1scal e da 
Diretoria Executiva, os dirigentes, mantenedores ou associados, 
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, 
bonificação ou vantagem (§ 2° do art. 11 ). Caso haja diss?lu~ã~ ~a 
entidade os bens remanescentes serão destinados a outra 1nst1tU1çao 
congêne~e. com personalidade jurídi~a, que esteja r_egistrad~ _no 
Conselho Nacional de Assistência Soc1al, ou a uma ent1dade publica 
(parágrafo único do art. 33). · . _ 

Não encontramos óbice, portanto, à continuidade da tram1taçao do 
projeto e, por conseqüência, à declaração do título de utilidade pública 
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Conclusão 
Em face do 

constitucionalidade e 
forma apresentada. 

aduzido, concluímos pela juridicidade, 
legalidade do Projeto de Lei no 433/2003 na 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebas_tião Navarro Vieira, Presidente - Ermano B~tista relator _ 

Paulo P1au - Antônio Júlio. ' 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 436/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

sob c_om_:nto tem_ como _objetivo declarar de utilidade pública a 
Assoc1açao de Pa1s e Am1gos dos Excepcionais - APAE de lpiaçu 
com sede nesse município. ' 

Publica~o ~o "Diário do Legi~lativo", em 3/4/2003, vem o projeto a 
e~ta Com1ssao para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
d1sposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
~ara que a ~ntidade a que se refere o projeto de lei em comento 

seJa reco~hec1da de utilidade pública, deve estar sujeita às normas 
e~tabel~cld~s na Lei n.o 12.972, de 27/7/98, enunciadas em seu art. 
1 , _quais seJ~m ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
ma1s de do1s anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas não 
rem_uneradas pelo exercício de suas funções, além de ~ervir 
desmteressadamente à coletividade. 

Observamos, n~ caso, o ~-tendimento a tais exigências legais. E no 
estatuto d~ entidade venf1camos, em especial, menção à não
rem~neraçao dos membros da diretoria pelo exercício de suas 
fun~~es, _sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 
g~at1f1ca~ao, bonif~cação ou vantagem (§ 2° do art. 11 ). Caso haja 
d1ssol~ça~ ~a- entidade, os bens remanescentes serão destinados a 
out~a 1nst1tU1çao congênere, _com personalidade jurídica, que esteja 
reg~strada _no_ Conse~ho Nac1onal de Assistência Social, ou a uma 
entidade publica (paragrafo único do art. 33). 

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria. 
Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n.0 436/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 448/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João e originada do Projeto de Lei no 
1.669/2001, a proposição em tela tem por objetivo seja declarado de 
utilidade pública o Educandário Santa Cecília, com sede no Município 
de São Lourenço. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a este 
órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege a matéria, preceitua que 

podem ser declaradas de utilidade pública estadual a sociedade civil, 
a associação ou a fundação constituída ou em funcionamento no 
Estado (grifo nosso), com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Dessa forma, embora o Educandário Santa Cecília tenha sido 
fundado no Município de São João da Barra, no Estado do Rio de 
Janeiro, onde se encontra a sede geral, não há, em razão desse fato, 
impedimento de natureza legal a que essa entidade receba a 
pretendida honraria. 

Ainda de acordo com a mesma lei, são requisitos para que a 
instituição receba o referido título: possuir personalidade jurídica e 
comprovar, por declaração de uma das autoridades citadas no 
parágrafo único do seu art. 1°, serem os membros da diretoria 
pessoas de reconhecida idoneidade e não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

Cabe notar que, de conformidade com o parágrafo único do art. 14 e 
o art. 17 do estatuto _do educandário, as atividades desenvolvidas 
pelos seus Diretores e Conselheiros, bem como pelos outros sócios, 
são inteiramente gratuitas; e que, em caso de sua dissolução, o 
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patrim~nio remanescente será destinado a instituição congênere. 

Por f1m, esclarep.emos que, pelo exame da documentação juntada 
~o processo, venf1?a-se que todas essas exigências legais foram, 
1nte1ramente atendidas, pelo que a proposição sob comento não 
apresenta vício de nenhuma natureza. 

Conclusão 
Em. ~ace. do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitUCionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 448/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. ' 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 452/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 
tela tem como objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Pró
Escola Família Agrícola no Vale do Jequitinhonha- MOPEFAV- com 
sede no Município de Virgem da Lapa. ' 

Após ser publicada em 4/4/2003, a proposição foi encaminhada a 
este_ ~olegiado, ao .qu~l compete proceder ao exame preliminar da 
matena, conforme d1spoe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O re~~nheci~~nto d~ utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

em anal1se SUJeita-se as normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas e, particularmente no art. 35 do estatuto da referida entidade 
que as atividades dos Diretores, Conselheiros ou instituidores, be~ 
como. as dos sócios, são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado 0 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, 
enquanto o art. 32 estabelece que, no caso de sua dissolução, os 
?e~~ remanescente~ s_erão destinados a outra instituição congênere 
JUnd.lcamente const1tu1da e que esteja registrada no Conselho 
Nac1onal de Assistência Social. 

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria 
nesta Casa. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 452/2003. ,_ 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 453/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em 
tela visa declarar de utilidade pública o Grupo da 3a Idade Arte' de 
Envelhecer, com sede no Município de Sacramento. 

Após ser publicado em 4/4/2003, vem o projeto a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A medida ora solicitada no projeto está sujeita às normas 

estabelecidas na Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina os atos 
declaratórios de utilidade pública. 

Consultando a documentação anexada ao processo, averiguamos 
que a referida entidade preenche os requisitos previstos nessa lei. 
Além disso, seu estatuto veda aos Diretores o recebimento de 
remuneração, lucro, gratificação, bonificação ou vantagem - art. 37 -; e 
que a destinação de seu patrimônio, em caso de extinção do Grupo, 
se fará a entidades em funcionamento no município e que tenham a 
mesma finalidade- art. 40 -, razão pela qual não encontramos óbice à 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 453/2003 na forma apresentada.·· 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 454/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 454/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Metropolitano de 

1107 
Uberaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Uberaba. 

Publicad_o ~o "Diário do Legislativo", em 4/4/2003, vem o projeto a 
esta Com1ssao para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se 0 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que 0 
art. 24 do estatuto da instituição prevê que os membros de sua 
diretoria n~o são remunerados, enquanto o art. 27 estabelece que, em 
caso de dissolução da instituição, seu patrimônio será destinado a 
e~tidade cong~~ere_ legal.me~te constituída, razão pela qual não 
VIslumbramos ob1ce a tram1taçao do projeto. 

Conclusão 
Pel.o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do P~oje!o de Lei no 454/2003 na forma original. 
Sala das Com1ssoes, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. ' 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 459/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O . Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei no 

459/2003, p_retende seja d_eclarada de utilidade pública a Associação 
Congado V1agem de Mana, com sede no Município de Carmo do 
Paranaíba. 

Pub_licada em_ 4~4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
exa~mada prehmmarmente, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972 de 27/7/98 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública est~dual, fora~ 
documentalmente comprovados pela entidade interessada no 
agraciamento com o título declaratório em causa. 
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Além do mais, constatamos que o art. 22 do estatuto da referida 

Associação prevê que nenhum membro da diretoria será remunerado 
pelo desempenho de suas funções e o art. 33 determina que, em caso 
de extinção da entidade, seus bens serão doados ã uma instituição 
congênere. 

No entanto, tendo em vista que o vocábulo "associação" não faz 
parte do nome da entidade, conforme se verifica na leitura do art. 1° 
do estatuto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto, com o 
objetivo de sanar essa impropriedade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos 

constitucionalidade e pela legalidade do 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 

pela juridicidade, pela 
Projeto de Lei no 459/2003 

"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Congado Viagem de 
Maria de Carmo do Paranaíba, com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 471/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei 
sob comento tem como objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva, com 
sede no Município de Divinópolis. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, vem o projeto· a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para que a Associação inserta no Projeto de Lei no 471/2003 seja 

reconhecida de utilidade pública deve ela estar sujeita às normas 
estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, enunciadas em seu art.1°, 
quais sejam ter a entidade personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções, além de 

--
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Observamos_o devido atendiment ~ e. . . A . 
documentos juntados aos autos d o as tais exlgen~las legais pelos 
não remunera os membros da dire~o~~ocesso. Ad~~als, a ~ssociação 
-art. 38- e, sendo dissolvida te , b pelo exerclclo-de suas funções 
a outra instituição congênere, cora os ens _remanescentes destinados 

Dessa forma não h, -' m personalidade jurídica- art. 37. 
Casa. Devemo~, entre~a~~~~~ ~=:a obstar a tramitação_ da matéria na 
em seu art. 1o a sede da entid~de :nt~~ emen?a ao_proJeto para incluir 

re lrar a Sigla ali consignada 
Conclusão · 

Pelo exposto, concluímos pel . .d. . . 
legalidade do Projeto de Lei no 4;1}~~~ !Cidade, constitucionalidade e 
formalizada. 3 com a Emenda no 1, a seguir 

A EMENDA N° 1 
.~e-se ~o art. ~o a seguinte redação: 
Art. 1 - Fica declarada de utilid d , . 

Comunitária para Assuntos de S a e publl~a a Associação 
Município de Divinópolis.". egurança Preventiva, com sede no 

Sala d~~ Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastlao Navarro Vieira Pre .d . 

Antônio Júlio - Paulo Piau. ' SI ente - Ermano Bat1sta, relator _ 

PARECER PARA TU~N<_? ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 489/2003 
Comlssao de Constituição e Justiça 

. Relatório 
O proJeto de lei em comento d D A . , 

declarar de utilidade pública a A~so~i ~putado ~n~~mo Julio, visa 
Grande, com sede no Município de On ;~o ~omun~tana de Capoeira 

Publicada em 4/4/2003 , 9 e ltangUI. 
preliminar, conforme disp'õ~e:;a~t.~~~nl~l ~.e.~tda Comi~são para exame 

F 
' • a , o Reg1mento Interno 

T . undamentação · 
rata o proJeto de lei sob coment d d .. 

Associação Comunitária de C o. e eclarar de Utilidade pública a 
personalidade jurídica conform apoelra Grande, entidade dotada de 
ao processo e que , de acor~ comprova a documentação juntada 
c~mpetente, funciona' há mais de odof~m o atestad_o, ~a autoridade 
Pltangui, contando com diretoria idA anos n~ Munlclplo de Onça de 
remunerados pelos cargos que exerceo~~a, CUJOS membros não são 

-~ 

L.....------0------ ~------0------.J 
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Além de tudo, ela prevê em seu estatuto, no art. 14, a não

remuneração das atividades dos Diretores_~ Conselheiro~, veda_d~ a 
eles o recebimento de vantagens ou benef1c1os; e, no paragrafo umco 
do art. 47, a destinação do patrimônio, em caso de su_a dissolução, a 
uma entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Preenche, assim, entre outros, os requisitos estabelecidos na Lei no 
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, tornando-se 
habilitada ao título de utilidade pública; porém, para satisfazer à 
denominação correta da entidade, apresentamos ao final deste exame 
uma emenda ao projeto de lei em questão. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 489/2003, 
com a seguinte Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Povoado de Capoeira Grande, com sede no Município 
de Onça de Pitangui.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 490/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa 
·declarar de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência 
Mineira com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após' publicada no "Diário do Legislativo", foi a proposição 
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

verificamos que a entidade postulante ao título declarat~rio c_omprov~u 
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento ha ma1s de do1s 
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anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas 
pel~ exercício dos. ~eus ~~rgos. Demonstrou, ainda, que serve 
desmteress~damente a colet1v1dade, pois o art. 21 do seu estatuto traz 
o co~prom1sso de que nenhum membro da diretoria nem outros 
associados terão direi~o ~ fazer retiradas; e o art. 24 estabelece que, 
~o _c~s~ de sua ext1nçao, o patrimônio será destinado a outras 
1nst1tU1Çoes sem fins lucrativos. 

Cumpridos os reqursitos que dis.éiplinam a matéria, particularmente 
~q~el~s est~bel~cidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
ob1ce a tram1taçao do projeto. 

Conclusão 
Em. ~ista. do ad~zido, concluímos pela juridicidade, 

constitUcionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 490/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
S~b~sti~~ Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Anton1o Julio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 502/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
? _Deputado ~anderley Ávila pretende seja declarada de utilidade 

publica: P?r melo ?o Projeto de Lei n° 502/2003, a Associação 
Co~u~1~ana d~ Ba1rro Nossa Senhora de Fátima, com sede no 
Mun1c1p1o de Varzea da Palma. 

P~bl!cada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
prell_m~nar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecim~~to de ~tilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob comento S~Jelta-se as normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
271!(98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo, 
venf1camos a observância ~e tais normas e, particularmente, no § 1° 
d? art._1 O 90 es_tatuto da entidade, a previsão de que os cargos de sua 
d1retona nao Sejam remunerados. 

Sob~e o destino d~s b~ns da instituição, o art. 30 do mesmo diploma 
e~tatUI. a sua de~t1naçao a entidades congêneres, caso ela seja 
d1ssol_v1da. Atendidos os preceitos que regem a matéria, não 
acreditamos haver razão para obstar a tramitação do projeto. 

--------------------------- , __________________________ _ 

a. 
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Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 502/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 503/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Após sua publicação, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme o disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Examinando a documentação juntada ao processo, verificamos que 

a entidade postulante ao título declaratório comprovou ter 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos. 
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exerc1c1o dos seus cargos. Demonstrou, ainda, que serve 
desinteressadamente à coletividade, pois o art. 11, § 1°, do seu 
estatuto traz o compromisso de que as atividades dos Diretores e 
Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedada a 
retirada pró-labore ou o recebimento de qualquer lucro, gratificação, 
bonificação ou vantagem pelos serviços que prestarem à Associação, 
enquanto o art. 46 estabelece que, no caso de dissolução, os bens 
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com 
personalidade jurídica e que esteja registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 503/2003. 

-
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
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' Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -
.Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 504/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela 
. te~ por e~copo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
.Pa1s e Am1gos dos Excepcionais- APAE- de Várzea da Palma, com 
sede nesse município. 

A proposição foi publicada em 4/4/2003 e, a seguir, encaminhada a 
esta_ Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de 
utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei no 12.972, de 
2717(98, a saber:, dev~m elas possuir personalidade jurídica, estar em 
funcionamento ha ma1s de do1s anos e seus diretores, de reconhecida 
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus 
cargos, conforme prevê o parágrafo único do art. 12 do estatuto da 
reterida Associação. 

A vista da documentação anexada ao projeto, constatamos o 
cumprimento de tais requisitos. Verificamos, também, que a alínea "c" 
d? art. _17 dess~ mesmo estatuto determina que, em caso de 
d1ssoluçao da entidade, seu patrimônio remanescente será destinado 
a uma entida~e congênere, juridicamente constituída e registrada no 
Conselho Nac1onal de Assistência Social. 

Conclusão 
. Em. f~ce . do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 504/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 505/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

.I 
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O Projeto de Lei n° 505/2003, do Deputado Wanderley_ ~vila, . 
objetiva declarar de utilidade pública a Augusta e Respe1tavel Loja 
Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria no 195, com sede no 

Município de São Gotardo. . 
Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/4/2003, vem o projeto a 

esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em fun~ionamen~o ,no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estao enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
art. 13 do estatuto da instituição prevê que os membros de sua 
diretoria não são remunerados, enquanto o art. 24 estabelece que, em 
caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade 
congênere legalmente constituída, razão pela qual não vislumbram~s 
óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, con~t~tucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 505/2003 na forma or1g1nal. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 506/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em tela te_m 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundaçao 
Educacional Alto Médio São Francisco - FUNAN -, com sede no 

Município de Pirapora. . _ 
Publicado no diário ofícial, em 4/4/2003, vem o projeto a esta 

Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o 

art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
. Fundamentação 

A declaração de utilidade pública estadual está sujeita aos ditames 
da Lei no 12.972, de 27/7/98, especialmente o art. 1°, segundo o qual, 

- . . . 1115 
sao r~qu1s1tos pa~a que. a ?ntidade civil possa receber a honraria: 
possUir P.erso~ahdade JUndica, estar em regular funcionamento no 
Estado ha ma1s de dois a~os, serem os cargos de direção ocupados 
por pessoas recon~ec1damente idôneas, não podendo ser 
remunerados. A respe1to_ dessa última exigência, vale trazer à baila 0 

a~. 25 do estatuto_ da entidade, que assim dispõe: 
Art._ 25 - Os d1ve~sos. mem?ros responsáveis pela administração 

supenor da Fundc:çao, mclus1ve o Diretor-Presidente, não devem 
receber remuneraçao pelo exercício de seu múnus" 

Importa, ain~a, que o art. 29_ d~ ~esmo diploma prevê que, no caso 
de s~r ela extmta,. o seu_ patnmon1o será destinado a outra entidade 
congen~re, por del1beraçao da assembléia geral. 

Por. f1m, ressaltam~s ~ue todos os quesitos foram inteiramente 
atendidos, pelo que nao VISlumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em. f~ce . do exposto, ~oncluímos pela juridicidade, pela 

const1tuc1onal1d~de_ e pela legalidade do Projeto de Lei no 506/2003. 
Sala das Com1ssoes, 15 de maio de 2003. 
_Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

P1au- Ermano Batista. 
PARECER PARA TU~NC? ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 508/2003 

Com1ssao de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de.~ei no 50~/~003, do Deputado Wanderley Ávila, objetiva 
d~clarar de ut1l1dade publica a Associação dos Moradores do Bairro 
P1nla~, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Apo_s a sua ~u~licação, vem a matéria a esta Comissão para ser 
~~~m1nada. preliminarmente, nos termos do disposto no art. 102 111 
a , do Reg1mento Interno. ' ' 

Fundamentação 
Todos os re_qui_:;itos constantes no art. 1 o da Lei no 12.972, de 

27/7/98, que d1spoe sobre a declaração de utilidade pública estadual 
forar:n docume~talmente comprovados pela referida instituição. ' 

A!em do m~1s, co~statamos que o art. 10, § 1°, do estatuto da 
ent1d_ade _pr~ve que nao serão remunerados os membros que exercem 
f~nçao ~1ret1va, enq~a~t<? o art. 30 determina que, em caso de sua 
d1ssoluçao, o patnmomo reverterá em benefício de entidades 

_._;,'-____________________ -------------------
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Dessa forma, não encontraremos óbice à tramitação do projeto, mas 
estamos emendando o seu art. 1 o para tornar correto o nome da 
Associação. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 508/2003 com a Emenda no 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Pinlar de Várzea da Palma, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 509/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 509/2003, do Deputado Wanderley Ávila, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente 
do Bairro Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 4/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente quanto aos seus 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

n° 509/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972,' de 
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a entidade 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos 
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Verificamos, no caso, o pronto atendimento às exigências legais 
pelos documentos que foram anexados aos autos do processo. 

,, 
- ~r---------------~' 

Ponderamos, também, que a entid d _ 1117 
de sua diretoria pelo exercício a e nao ~emunera os membros 
e~tatuto ~- Com relação ao destin~a~efusn;oes( § 1 o do art. 11 do 
dJssoJuçao, a norma máxima da entidade ~s bens, ~o- caso de sua 
o art. 61 do Código Civil Br ., . nao faz prevJsao. Entretanto 

. . asJ eJro supre a sua f lt C . ' ass1m, a disposição dos ass . -d a a. onf1rma-se 
b. r . ocJa os de manter u . . . - , 

o Je IVO e o de servir desintere d . ma JnstJtwçao cujo 
est~tuído no aludido comando le s~~ amente a coletividade, conforme 

Nao encontramos p rt . ~ ·. . 
' o anto, obJce a tramitação da matéria na C 

- Conclusão asa. 
Pel~s razoes aduzidas, concluímos . . .. 

constitucionalidade e peJa JegaJid d . peJa JUndJcJdade, pela 
Sala das Comissões 15 d _a de do ProJeto de Lei no 509/2003 
S ·- , e ma1o e 2003. · 

ebastJao Navarro Vieira Pr .d 
Antônio Júlio - Paulo Piau. , esJ ente - Ermano Batista, relator -

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DELE o 
Comissão de Constituição e Justiça I N 510/2003 

o D Relatório 
. . eputado Fábio Avefar ob"etiva . 

publica, por meio do Projeto de L~· o 51s0e/Ja declarada de utilidade 
Mestre - ASDJME - com sed M' n. 2003, a Associação Divino 

P bl . ' e no umcípio de Ta d . u Jcado em 4/4/2003 foi o . . . quaraçu e Mmas. 
para exame preliminar n~s term~~OJeto dJstnbuído a esta Comissão 
do Regimento Interno. , do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 

A A . _ Fundamentação 
ssocJaçao Divino Mestre- ASDJM . . 

anos no Estado serve de . t E-, constJtUJda há mais de dois 
diretoria compo;ta de pes sm eressadame.nte à coletividade e tem 
re~uneradas pelo exercícios~~s :~~~~hecJ~amente idôneas e não 
assJm, aos p~ec~itos enunciados no a~~ço~s. Ate~de o plenamente, 
27/7/98, que diSCiplina a declaração de utld 1d da_ L~J n 12.972, de 

Compufsando a documenta - . ' ' a e publica estadual. 
verificamos constar ali o estat ~ao Inserta n.os autos do processo, 
Registro de Pessoas Jurídicasu o, com lo registro do Cartório Civil de 
da entidade de não remuner~ no qua encontramos o compromisso 
como os Conselheiros ou ~n o~t ~embros de sua diretoria, bem 
recebimento de qualquer lucro g s ~·t or.~s, se_n.do-lhes vedado o 

, ra I Jcaçao, bonificação ou vantagem 

-----------~---------ll----------~ ii 
I 



1118 

(art. 33}; e a previsão de que, no caso de dissolução da entidade, 
seu patrimônio, após satisfeitas as obrigações assumidas, será 
incorporado ao da Conferência de São Vicente de Paulo do município 

(art. 37}. 
Diante do relatado, não encontramos o que impeça a tramitação da 

matéria. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 510/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 515/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Luiz Fernando Faria, por meio do projeto de lei em 
análise, pretende seja declarada de utilidade pública a Federação das 
Associações Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse 

município. 
Publicado em 4/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão 

para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 

do Regimento Interno. 
Fundamentação 

Conforme comprova a documentação juntada ao processo, ·a 
entidade em questão é pessoa jurídica, funciona há mais de dois anos 
e tem como Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelos 

cargos que exercem. 
Ademais, o parágrafo único do art. 38 do estatuto da Federação 

determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio reverterá a 
outra entidade congênere, e o art. 40 prevê que nenhum cargo ~e 
diretoria pode ser remunerado. 

Conclusão 

Pelas razões 
constitucionalidade 
forma proposta. 

aludidas, concluímos pela juridicidade, 
e legalidade do Projeto de Lei no 515/2003 na 

, r 
-

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -
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Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA T_URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 527/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

~e .autoria da Deputada ~a ria Olív!a, _o projeto de lei em tela tem por 
obj~tiV_? ?eclarar de ut1l1dade publica a DAREI - Divisão é:Je 
Ass1stenc1a, Recuperação e Educação lnterdenominacional com sede 
no Município de Manhuaçu. ' 
N~s term?s do disposto no art.188, c/c o art. 102, 111, "a", do 

Reg1me~to_mterno, .a proposição foi publicada e a seguir encaminhada 
~ ~s~e orgao ?ol~g1ado a fim de ser examinada quanto aos aspectos 
JUrldlco, const1tuc1onal e legal. 

Fundamentação 
. Consoan~e a docum~ntação que se fez anexar ao projeto, a DAREI 
e uma ent1dade de direito privado, que tem personalidade jurídica 
encontrando-se em regular funcionamento no Estado há mais de doi~ 
a~os, sendo os membros de sua diretoria reconhecidamente idôneos 
nao remunerados pelo exercício de suas funções. ' 
Des~a f~rma, estão atendidas as exigências enunciadas no art. 1 o 

da Le1 n. 12.972, de 27/7/98. Também observamos no art. 28 do 
estatuto da entidade, em particular, que ela se compromete a não 
~em.u~erar os membros de sua diretoria, os Conselheiros ou os 
1nst1tu1dores, ~ão distrib~ir lucros, gratificações, bonificações nem 
vantagens, alem ~e _d~st1nar, em caso de dissolução da entidade, o 
seu eventual ~atnmo.m~ ~emanescente a outra entidade congênere, 
com. personalidade JUndlca, devidamente registrada no Conselho 
Nac1onal de Assistência Social (art. 32). 

Assim, por _ est~r inteiramente completa a documentação 
apresentada, nao ha por que se opor à tramitação do projeto em 
causa; apenas apresentamos emenda na parte conclusiva a fim de 
tornar o nome da entidade correto. 

Conclusão 
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 527/2003 
com a Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
Dê ao art. 1 o a seguinte redação: 

---------------------------- '~--------------------------
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"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Divisão de 

Assistência, Recuperação, Educação e Integração - DAREI ·-, com 
sede no Município de Manhuaçu.". 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 546/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 546/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Cachoeira de Minas, com sede 
nesse município. 

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/1998. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
§ 2° do art. 11 do estatuto da APAE de Cachoeira de Minas prevê que 
nenhum cargo de sua diretoria pode ser remunerado, e o· parágrafo 
único do art. 33 determina que, em caso de extinção de entidade, seu 
patrimônio reverterá a uma entidade congênere ou pública. 

Conclusão .1· 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 546/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator- Paulo Piau·- Antônio 

Júlio- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 549/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório ,-. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva tem por objetivo, por mei_o ~o 
projeto de lei em epígrafe, declarar de utilidade pública a Assoc1açao 
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Comunidade Terapêutica Cruz de Carvalho, com sede no 
Município de Ouro Fino. 

Publicada em 5/4/200~, ~ matéria foi encaminhada a este colegiado, 
~o- gual comp~te _exa~ma-la ~reliminarmente quanto aos aspectos 
JUridJcos, c~nstJtucJonaJs e lega1s, segundo os ditames do art. 102, 111, 
"a", do Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
!' matéria consubstanciad~ n~ projeto está regulamentada pela Lei 

n. ~2.972, ~e _27/7/98, que d1spoe como requisitos para se declarar de 
u~1hd~de publica ~n;a entidade ser ela pessoa jurídica, ter em sua 
d1reçao pessoas 1doneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funç?es ~ estar em funcionamento há mais de dois anos, além de 
serv1r desinteressadamente à coletividade. 
~~especial, v_erificamos no art. 25 do estatuto da instituição que as 

at1v1dades d?s d1r~tores e conselheiros não serão remuneradas e que, 
sendo ela dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade 
congênere, conforme disposto no art. 29. 

O_bservados todos os requisitos que disciplinam a tramitação do 
proJe~o, somos pelo seu normal encaminhamento à comissão 
segwnte. 

Conclusão 
Dia~te . d~ exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constJtucJonahdade e pela legalidade do Projeto de Lei no 549/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio -

Ermano Batista- Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 551/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
<? ~eputado Dalm~ Ribeiro Silva pretende, por meio do Projeto de 

Le1 _n 551/2~03, seja declarado de utilidade pública o Instituto das 
lrma_s, ~ranc1scanas de Nossa Senhora de Fátima, com sede no 
Mumc1p1o de Pedralva. 

P~bl!cada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
p:e11~1nar dos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme 
d1spoe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

' 

I 
.I 
I 

'11.

1 

I 
lj\ 

I 
,,, 
IJ' 

'1. 

li' 



1122 

. substanciada no projeto está sujeita aos ditames J 
A med1da con . o 

2 
d 2717198 que regulamenta os atos 

emanados da Le1. ~ 12·9?' '. e Estad~ e dá outras providências. 
declaratórios de utl_h~ad~ pulbhc~ no do exame da documentação que 

A par de tais exlgenclas egals e .fica-se que a entidade atende a 
compõe os autos do processo, ven . 

toda~ elas. . art 26 do seu estatuto prevê que as atividades dos 
Alem do maiS, o ·. - . teiramente gratuitas, e o art. 30 

diretores e conselheiros sd~raol ·'~ seu patrimônio será destinado a 
determina que, sendo ela ISSO VI a, ·t 'd 

. . - ~ ere legalmente const1 UI a. 
outra inst1tu1çao congen · . - 0 0 nome completo da 

Apenas para fazer constar na proposiÇ~ 
entidade, apresentamos emenda a se~ art. 1 . 

Conclusao . . 
. , 1 ·uridicidade pela constitucionalidade 

Pelo aduz1do, conclUI mo~ pe ~ l L . o 55112003 com a seguinte 
e pela legalidade do Projeto e el n . 

Emenda no 1. EMENDA No 1 

Dê-se ao ar~. 1o a seguinte;ed~~~~de pública o Instituto das Irmãs 
"Art. 1 o - Fica declarado e u '' F, i ma - IFNSF -, com sede no 

Franciscanas de Nossa Senhora de at 
Município de Pedralva.". . 

Sala das Comissões, 15 de maio _de 2003. relator - Antônio Júlio -
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e 

Ermano Batista- Paulo Piau_.NICO DO PROJETO DE LEI No 557/20~3 
PARECER PARA TURNO U .. _ . 

Comissão de Constltulçao e Justiça 
Relatório 

. · do projeto de lei em tela, tem 
O D~pu~ado Dimas Fabla~o, ~~i~i~a~~ pública a Associação do 

por fmalldade decl~rar ~ Viva com sede nesse município. . 
Voluntariado de .~~~g_mha - ~~d~ 

1 
f ~" em 51412oo3, vem o projeto a 

Publicado no Dlano do egl~ a ~v p, reliminarmente nos termos do 
esta Comissão para ser examina o , 

. rt 102 111 "a" do Regimento Interno. 
disposto no a · ' ' 'Fundamentação '·, 

. _ rretamente instruída com os 
A proposlç~o . enco~tr~-se, c~eclaração de utilidade pública, 

documentos md1spensave1s a , . 
. L . o 12 972 de 27/7/98 que regula a matena. 

prev1stos na e1 n · • ' 

L-----------~-----------
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Constatamos, pois, que a entidade mencionada, no projeto tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e 
sua diretoria, seu Conselho Diretor e Conselho Fiscal são compostos 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício 
de suas funções, conforme prevê o parágrafo único do art. 15 do 
estatuto da entidade. Além disso, seu art. 46 determina que, em caso 
de extinção, o patrimônio da referida Associação será destinado a 
uma entidade congênere, de Varginha. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 557/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo 

Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 558/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Dinis Pinheiro pretende seja declarada de utilidade 
pública, por meio do Projeto de Lei no 558/2003, a Associação dos 
Estudantes Universitários Átila, com sede no Município de Paraopeba. 

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei no 12.972, de 

27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, 
foram documentalmente comprovados pela referida instituição. 

Além do mais, constatamos que o art. 27 de seu estatuto prevê que 
as atividades dos Diretores e Conselheiros serão gratuitas e o art. 31 
determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a entidade congênere. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 558/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003 . 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator 

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
559/2003 
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Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Fábio Avelar, por meio do Projeto de Lei no 559/2003, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Ed~c,a~ional 
Vale do São Francisco - FEVASF -, com sede no Mumc1p1o de 

lguatama. 
Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 

examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 

111, "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade públic~ estadual, fo;am 
comprovados pela instituição interessada no agrac1amento do t1tulo 

declaratório em causa. 
Constatamos que o art. 13 do estatuto da Fundação prevê que as 

atividades dos membros dos colegiados da administração serão 
gratuitas. Nada consta nesse d_ocume~to sob~e a desti~aç~o ?os b~ns 
da entidade no caso de sua d1ssoluçao, porem tal om1ssao e supnda 
pelo Código Civil, no seu art. 69, ao determinar que, sendo ela 
dissolvida, o remanescente do seu patrimônio será destinado a outra 

fundação de natureza afim. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 559/2003 nos termos apresentados. 

-

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 560/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em pauta 
pretende seja declarada de utilidade pública a Corporaç~~ _Musical 
União 7 de Setembro -de Ponte Nova, com sede nesse mumc1p1o. 

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno: 

1125 
Fundamentação 

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 
Estad? podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 

- na Le1 no 12.972, de 27/7/98. 
Pelo exame ~a ~ocument~ção que instrui os autos do processo, 

con_:;tata-se o 1nte1ro atendimento às exigências ali mencionadas 
raza? pela qu~l não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. ' 
-~lem do ma1s, o art. 34 do estatuto da Corporação prevê que seus 

d~ngentes e cons~lheiros não serão remunerados, e o parágrafo único 
do art. 36 d~term1na que, em caso de dissolução, seu patrimônio será 
doado a ent1dade congênere. 

Apenas para tornar correto o nome da entidade, apresentamos 
emenda ao art. 1 o da proposição. 

Conclusão 
Em. ~ace. do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 560/2003 com 
Emenda no 1 , a seguir apresentada. a 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"~t. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

Umao Sete de Setembro, com sede no Município de Ponte Nova.". 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 570/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

. De autoria do Deput.~do lvair ,N~gueira, o projeto de lei em epígrafe 
v1sa a declarar de ut1l1dade publica a entidade denominada Creche 
Comu~itária Caminho para Crescer, com sede no Município de Betim. 
P~bl~cada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

p~ell~mar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal conforme 
d1spoe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
Trata o projet~ ~~ lei sob_ comento de declarar de utilidade pública a 

Creche Comumtana Caminho para Crescer, pessoa jurídica que, 
conforme comprova a documentação juntada ao processo, e de 

---------------------------~ ~---------------------------
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acordo com o atestado da autoridade competente, funciona há 
mais de dois anõs, contando diretoria idônea, cujos membros não são 
remunerados pelos cargos que exercem. -

Além de tudo, está prevista em seu estatuto, no art. 30, a não
remuneração das atividades dos Diretores e dos Conselheiros, 
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem. No art. 34, está prevista a destinação do patrimônio da 
creche, em caso de sua dissolução, a uma entidade congênere, com 
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. Cumprem-se, assim, entre outros, os requisitos 
estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 
matéria, tornando-se a Creche habilitada ao título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 570/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 572/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em curso, de autoria do Deputado José Milton, visa 
a declarar de utilidade pública o Centro Adolescente Ativo, com sede 
no Município de Conselheiro Lafaiete. 

Publicada em 5/4/2003, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõem 

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em 
apreciação é pessoa jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Além 
disso, a entidade está em funcionamento há mais de dois anos. 

Verificamos, no art. 33 do estatuto da entidade, que as atividades 
dos Diretores, conselheiros ou instituidores, bem como as dos seus 
sócios e benfeitores, são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de vantagens ou benefícios de qualquer forma; e o art. 
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29 estabelece que, no caso de dissolução da entidade, "os bens 
remanes?entes ~e~ã? destinados a outra instituição congênere, com 
per~onalldade JUndlca e registrada no Conselho Nacional de 
Ass1~tênci_a Social", mostrando, dessa forma, o seu compromisso de 
serv1r desinteressadamente à coletividade. 

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei no 12.972 de 
27/7/98, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. ' 

Conclusão 
· Dia~te . d~ exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitUCionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 572/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebas_tião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo P1au - Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 579/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem 
por escopo ~eja declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar 
Pedro Henr1que Costa Brasil de Sousa, com sede no Município de 
Santo Antônio do Monte. 

A propo~iç~o foi publicada em 5/4/2003 e, a seguir, encaminhada a 
esta_ Com1ssao a f1m de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O~ requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

fu~_c1oname:nt? no E~tado de Minas Gerais podem ser declaradas de 
utilidade publica esta o enunciados no art. 1 o da Lei n° 12.972, de 
2717(98, a saber: ~evem_ elas poss~ir personalidade jurídica, estar em 
funcionamento ha ma1s de do1s anos, e seus Diretores de 
reconhecida idoneidade, não podem ser remunerados pelo exe;cício 
d~s cargos que ocupam. 

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se no art. 31 
do estatuto da_ Fun_dação que as atividades desenvolvidas pelos 
~er:nb_ros da d1r~ton~ e_ do conselho fiscal, pelos sócios e pelos 
1nstltU_1dores serao 1nte1ramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação e vantagens; 
e, no art. 35, que, em caso de dissolução, seu patrimônio 
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remanescente será destinado à Santa Casa de Misericórdia de ··; 
Santo Antônio do Monte. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 579/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 581/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela tém 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associa9~o. dos 
Funcionários em Nefrologia - ASSFEN -, com sede no Mumc1p1o de 
Divinópolis. . . 

A proposição foi publicada em 5/4/2003 e, a segwr, encammhada a 
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, a saber: 
devem possuir personalidade jurídica, estar em_ fu~cion~mento ~á 
mais de dois anos e seus Diretores, de reconhec1da 1done1dade, nao 
podem ser remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se, no art. 14 
do estatuto da Associação, que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria e do conselho fiscal, pelos sócios e pelos 
instituidores serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação e vantage~s; 
e o art. 9° do mesmo estatuto determina que, "em caso de dissoluçao, 
seu patrimônio remanescente será destinado a uma entidade 
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social". 

Tendo sido observados os requisitos legais e procedimentais, não 

encontramos óbice à tramitação da matéria. 1129 

Conclusão 
Em. f~ce . do exposto, ~oncluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 581/2003 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. · 
Sebastião Na varro Vieira, Presidente - . Erma no Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 588/2003 
. Comissão de Constituição .e Justiça 

Relatório 
O projeto d~ lei em_ ~nálise, do Deputado Paulo Piau, objetiva 

declarar de utilidade publica o Centro de Recuperação do Alcoólatra 
de Ub~raba - CEREA -, com sede no Município de Uberaba. 
P~bl~cada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

prell_mmar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 1 02, 111, "a" do 
Reg1mento Interno. ' 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública nos 
termos da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. ' 

Consta_tamos.' ~~is, que_ a entidade mencionada no projeto tem 
~er~~n~lldade Jundlca, esta em funcionamento há mais de dois anos e 
e dm~1_da por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo 
exerc1c1o de suas funções. 

O art. 27 d? seu estatuto prevê que as atividades dos Diretores e 
dos conselheiros serão inteiramente gratuitas, e o art. 29 determina 
q~e, ~~ ~aso de extinção da entidade, seu patrimônio será destinado 
a mstltUiçao congênere. 

Conclusão 
Dia~te. d~ relatado, co_ncluímos pela juridicidade, pela 

const1tuc1onalldade e pela legalidade do Projeto de Lei no 588/2003 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. · 
Sebas_tião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Paulo P1au - Antônio Júlio. ' 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 591/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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Por intermédio do Projeto de Lei no 591/2003, o Deputado 

Roberto Ramos pretende seja declarada de utilidade pública a 
Entidade Assistencial Ricardo Gomes Soares, com sede no MuniCípio 
de Santos Dumont. 

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exáme 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a",- do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas pela Lei no 12.972, 
de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do 
processo, verificamos a observância de tais normas e, 
particularmente, no art. 14 do estatuto da entidade, a que prevê que 
os cargos de sua diretoria não serão remunerados. 

Sobre o destino dos bens da instituição, o§ 2° do art. 38 do mesmo 
diploma estatui a sua destinação a entidades congêneres, caso'"ela 
seja dissolvida. Atendidos os preceitos legais e outras exigências, não 
acreditamos haver razão que obste a tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 591/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 593/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 593/2003, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Virginópolis, com sede nesse 
município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 
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Estad~ podem ser declaradas de utilidade pública estão 
enunciados no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que 0 
§ 2° do art. 11 da Associação prevê que os membros de sua diretoria 
e d~ conselho fiscal não farão jus a nenhuma remuneração pelos 
serv1ços prest~dos e~ parágrafo único do art. 33 estabelece que, em 
caso de ~ua d1ssoluçao, o patrimônio será destinado, integralmente, a 
outra· entidade congênere, razão pela qual não vislumbramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 593/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 596/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por interl!l~dio do Proje_to de Lei no 596/2003, o Deputado 
Wanderley Av1la pretende seJa declarado de utilidade pública o Núcleo 
da Associação Beneficente a Crianças Carentes e Portadoras de 
Deficiência, com sede no Município de Belo Horizonte. 
P~bl!cada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame 

prell_mmar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Reg1mento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei 

sob comento s~jeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 
271!(98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo, 
venf1camos a observância de tais normas e, particularmente, no art. so 
do estat~to d~ en_tidade, a previsão de que os ocupantes dos cargos 
de sua d1retona nao serão remunerados. 
Sob~e o destino dos bens da instituição, o art. 6° do mesmo diploma 

e~tatUI. a sua d~stinação a ~ntidades congêneres, caso ela seja 
d~ssolv1da._ Atendidos os prece1tos legais, além de outros requisitos, 
nao acreditamos haver razão para obstar a tramitação da matéria na 

t 
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Em face do 
constitucionalidade e 
forma apresentada. 
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...... 

Conclusão . ' 
aduzido, concluímos pela juridicidade, 
legalidade do Projeto de Lei no 596/2003 na 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Antônio Júlio -

Ermano Batista - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 610/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em exame 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos 
Produtores e Trabalhadores Rurais do Córrego do Rodo, com sede no 
Município de Nova Belém. 

Conforme procedimento estabelecido no art. 188, c/c o art. 1 02; 111, 
"a", do Regimento Interno, a proposição, publicada no "Diário' do 
Legislativo" em 10/4/2003, foi distribuída a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 

sobre a matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de 
utilidade pública, deve ser uma associação, fundação ou sociedade 
civil com personalidade jurídica, ter em sua direção pessoas idôneas, 
não remuneradas pelo exercício de suas funções e servir 
desinteressadamente à comunidade; isso significa que não distribui 
lucros, vantagens ou bonificações a seus dirigentes ou sóéios, 
investindo toda a sua renda em seus próprios objetivos. ··· 

Consultando a documentação que integra os autos do procêsso, 
verificamos a estrita observância dos preceitos legais. Apontàmos 
ainda o compromisso da Associação em destinar seu patrimônio a 
entidade congênere, legalmente constituída, caso encerre suas 
atividades - art. 40 do estatuto -, e em não remunerar os seus 
Diretores - art. 41. 

Verificado o cumprimento das exigências impostas à matéria: não 
vemos óbice à sua tramitação nesta Casa Legislativa, porém 

,~------------------
apresentamos emenda na parte co 1 . 113.3 
nome da entidade --segundo os te nc udslva para tornar completo o 

_ ' rmos o seu estatuto. 
Conclusão 

Pel~s . razões expostas, concluím . . .. 
const1tuc1onalidade e pela legalid d _ dos ~ela jUnd1~1dade, pela 
com a seguinte Emenda no 1. a e o Projeto de Lei no 61 0/2003 

~ EMENDA N° 1 
.~e-se ~o art._ 1 o a seguinte redação: 
Art. 1 - Fica declarada de utilid , . 

Pequenos Produtores e Trabalhador a~ p~bllca ~ Associação de 
APTA-, com se?e no Município de N~~a Bu:~~ ~o Corrego do Rodo-

Sala d~~ Comissões, 15 de maio de 2003. . . 
_Sebastlao Navarro Vieira, Presid ~ . , 

Plau - Ermano Batista. ente e relator - Antonio Julio - Paulo 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
Comissão de Constituição e Justiça 612/2003 

. Relatório 
O projeto de lei sob comento do D . . 

declarar de utilidade pública À . e~utado Gl_l Pereira, visa a 
Excepcionais - APAE -de Es . a ssoclaçao de Pais e Amigos dos 

A , Plnosa, com sede nesse · , · pos ser publicada em 101412003 . _ _mumc1p1o. 
esta Comissão, à qual com t ' a proposlçao foi encaminhada a 
matéria, conforme está disp~s~ e proceder ao exame preliminar da 
Interno. 0 no art. 102• 111, "a", do Regimento 

Fundamentação 
Observando a documenta ão . 

constatamos que a entida~e j~~~~1:nt ao~ aut?s do processo, 
comprovou ter personalidade j ~- e ao titulo declaratório 
mais de dois anos e ter em un !ca, ~star em funcionamento há 
recebem remuner~ção para os~a dlr?t?na pessoas idôneas que não 
prevê o § 2o do art. 11 do seu xerclclo dos seus cargos, conforme 
~~~ros, bonificações e outras ~~t~~~~ se~1C: vedada a_ distribuição de 
unlco do art. 33 do mesmo estat ns. em do mais, o parágrafo 
extinção da referida Associa - uto, e~ta_?~lece que, no caso de 
instituição congênere legafao, ~eu patnmomo será confiado a uma 
Conselho Nacional de Assistê~cel.na es c~m, stituída e com registro no 

S t. f . OCia. 
a 1s e1tos os requisitos que di . ,. , . 

sclp lnam a matena, particularmente 

-------r-------0-____ _J 
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aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/1998, não 
encontramos óbice à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
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Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 612/2003. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Antônio Júlio - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 613/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do projeto de lei em 
análise, objetiva declarar de utilidade pública a Associação da Criança 
e do Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS -, com sede nesse 
município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 11/4/2003, vem o projeto a 
este colegiado para ser examinado preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no: art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Examinada a documentação que instrui o processo, constata-se 
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei: a 
entidade postulante ao título declaratório comprovou ter personalidade 
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter em. sua 
diretoria, seu Conselho Fiscal e Consultivo pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício dos seus cargos, conforme 
demonstram os §§ 2° e 3° do art. 1 o do seu estatuto. Além disso, no 
parágrafo único do art. 33 fica estabelecido que, em caso de 
dissolução, os bens da entidade serão revertidos, em benefício de 
entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Satisfeitas as normas que disciplinam a matéria, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
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Pel~ . exp_osto, concluímos pela juridieidade, pela 

constitUCionalidadE) e pela legalidade do Projeto de Lei no 613/2003. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator- Antônio 

Júlio -Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 626/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Adalclever Lopes, por meio do Projeto de Lei no 
626!2003, pretende_ seja declarada de utilidade pública a Associação 
ProJeto de Salvaçao - APS -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Pub_licada em_ 1!/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada prellmmarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102 
111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
Tod~s ~s requisitos definidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 

que d1spoe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
documentalmente comprovados pela Associação. 

Além do mais, constatamos que a alínea "c" do art. 3° do seu 
estatuto prevê que as atividades dos seus Diretores, conselheiros e 
benfeitores não serão remuneradas, e o art. 34 determina que, em 
caso de ser dissolvida a instituição, seu patrimônio será destinado a 
outra congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Conclusão 
Pelo relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 626/2003 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator- Antônio 

Júlio - Bonifácio Mourão. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2003 

ATAS 
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ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 
8/5/2003 . 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, Neider Moreira e Carlos 
Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros_ da Comissão 
presentes. A Presidência solicita ao Deput~do ~~h1m Sawan ~~e 
proceda à leitura da seguinte correspondenc1a: of1c1os ?o _se~r~tano 
da Saúde, encaminhando o cronograma da segunda d1stnbU1çao do 
ano de 2003 dos medicamentos constantes do Plano Estadual de 
Assistência Farmacêutica Básica; dos Srs. Javert Rodrigues e Clóvis 
Figueiredo Sette Bicalho, solicitando o apoio instituc.iona~ ~ financeiro 
desta Comissão para o XIII Fórum Internacional e Ps1canal1se- IFPS -, 
cujo tema será " As Múltiplas Faces da Perversão", no período de 24 a 
28/8/2004; da HEMOMINAS, versando sobre o Projeto de Lei no 
331/2003, do Deputado Neider Moreira. Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidênica solicita ao Deputado 
Doutor Viana que proceda à leitura de seu parecer s~bre o Projet() ~e 
Lei no 44/2003 em 1 o turno, mediante o qual conclui pela aprovaçao 
da matéria na f~rma do Substitutivo no 2 e pela rejeição do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e 
a votação, o parecer é aprovado. A seguir, o Pre~ide~te pass~ a 
palavra ao Deputado Neider Moreira para proceder a le1tura ?e seu 
parecer sobre o Projeto de Lei no 93/2003, em 1 o turno, mediante o 
qual conclui pela rejeição da matéria. Fazem uso da palavra para 
discutir todos os parlamentares presentes. Submetido a votação,. o 
parecer é aprovado.. Passa-se à 3a fase da Orde~ _do D1a, 
compreendendo a discussão e votação de propos1çoe~ q~e 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votaçao, sao 

o ad t . . 1137 
ap~ ~ os, em urno un1co, cada um por sua vez, os Projetos de 
Lei n s 76/2003 (re!ator: Deputado Fahim Sawan ); 228/2003 (relator: 
Deputa?o Doutor V1ana); 248/2003 (relator: Deputado Neider Moreira); 
submet~dos a vo~ação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requenme~tos. n s ~16, 429, 4~7, 456 e 505/2003. Em seguida 
passa-s~ a d1scuss~o e votaçao de proposições da Comissão. 
Sub~et1dos a v?taçao, cada um por sua vez, são aprovados os 
se~u.mtes r~quenmentos: do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
sollc1ta sejam convidados o Comandante-Geral da PMMG, 0 

Comand~nte-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Diretor de Saúde 
e a ~re~1dente da Junta Central de Saúde, para que relatem a esta 
Com1s~ao. as providências que, porventura, tenham sido tomadas em 
decorrenc1a_ da :udiência pública realizada em 30/5/2001 para tratar 
da Res~luçao n 3.444, de 1998, e do sistema de saúde dos militares 
est~~ua~s; d_a .Deputada J.ô ~oraes, em que solicita realização de 
aud~en?1a publlcaA co~ a f1nall~ade de se discutirem os serviços de 
urgenc1a e emergen~1a na Reg1ao Metropolitana de Belo Horizonte; do 
Deputa_d? Carlo~ A P1~enta, em que solicita seja enviado ofício ao 
Sec~etano de C1enc1a e Tecnologia reivindicando a conclusão dos 
serv1ços de reforma e ampliação do Hospital Universitário da 
u.NIMONTES, que s_e. enc~ntram paralisados; do Deputado Carlos 
Pimenta,. em que sollc1ta seja enviado ofício ao Secretário da Saúde 
com ped1do de credenciamento do CTI neonatal da Santa Casa de 
Mon~es Claros, que se encontra instalado e pronto para 
fun~1on~mento; d?A ~epu~ad.o Durval Ângelo, em que solicita 
reallzaçao de aud1enc1a publica com a finalidade de se discutir e 
d~.bater o tratam~nto da doença conhecida como "obesidade classe 
111 , . t~ndo em v1sta a gravidade da constatação do crescimento 
vert1g1no~o da população de obesos, fato que, associado ao 
desrespe1t~ aos di~e~ore~ d~s portadores da doença, vem causando 
preoc~~a~ao de ~anos o~gaos do poder público e de organizações 
mund1a1s hg~d.as as .questoes .de saúde; do Deputado Rogério Correia, 
em ~ue sollc1ta sejam convidados a Presidente do Sindicato dos 
Serv~~ores ?o IPSEMG ~ o_ Diretor da Coordenação Sindical para a 
reun1~o c?nju~ta d.a Com.1ssoes de Saúde, de Administração Pública e 
d~ F1~callza~ao F1nan~~1ra e Orçamentária, com a finalidade de se 
d1scut1r, analisar e em1t1r parecer sobre a real situação do JPSEMG, 
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após a aprovação da Lei Complementar no 6~, de 25/3(~00_2; d? . -
Deputado Paulo Piau, em que solicita realizaçao de_ aud1enc1a publl~a 
para discutir, com os convidados ~~e menc1?na, a parcena 
público/privado - PPP - e a responsabilidade ~o~1al da FIEMG na 
prevenção do câncer de mama; do Deputado Marc1? Passos, ~m que 
solicita realização de audiência pública para se avenguar o ~ot1v~ ~or 
que foi transformado em um centro administrati~o. que abnqa vanos 
órgãos muncipais, estaduais e federais um pred1o construido_ ~ara 
funcionar como hospital; do Deputado Fahim Sawan, em que solicita a 
realização de audiência pública para se discutirem, com os 
convidados que menciona, os procedimentos adotados na Campan~a 
Nacional de Prevenção do Câncer de Mama; do Deputado Fah1m 
Sawan, em que solicita seja enviado ofício ao Secretário Estad_ual de 
Saúde, solicitando a inclusão, entre os procedimentos autonzados 
pelo SUS, de cirurgia de redução de estômago nos c_a~os de 
obesidade mórbida, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita voto 
de congratulações com a Organização dos Amigos Solidários à 
Infância e à Saúde - OÁSIS - pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade; do Deputado Fahim Sawan, em que solicita sej~ ~?rmulado 
apelo à Presidente da HEMOMINAS, de verificar a possibilidade. de 
viabilizar uma unidade de atendimento para coleta e Banco de Sangue 
- HEMOMINAS -, no município de Santa Juliana; do Dep_utado Ricardo 
Duarte, em que solicita seja enviado ofício ao Sup~n_ntendente _de 
Vigilância Sanitária do Estado e ao Pr~fe!to ?o Mun_1C1~1o de ltaob1~, 
solicitando que sejam tomadas as prov1denc1as cab1ve1s com rel~çao 
à denúncia do Sr. Elias Antônio da Luz, protocolada no Centro de 
Atendimento ao Cidadão - CAC; do Deputado Ricardo Duarte, em que 
solicita audiência pública para, com os convidados que menciona, 
discutir o tema: "Álcool e outras Drogas". Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos p~~lame~ta!~s, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao ordmana, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - Neider 

Moreira -João Bittar. · _ 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, EM 12/5/2003 

1139 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados Alberto ~ejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, 
mem_bros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e 
e~ virtude da ~provação de requerimento do Deputado Alberto Bejani: 
dispensa a l~1tura d~ ata da reunião anterior, a qual é dada por 
apro~a_da . e _e subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a mforma que a reunião se destina a ouvir o Sr. Edilberto 
Tadeu Rodrigues, Delegado no Município de Santos Dumont e a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia: ~ompre_e~dendo a discussão e votação de pareceres sobre 
propo~1ço~s SUjeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votaçao, e aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 
46/2003 no 1 o t~rno, na forma do Substitutivo no 2, (relator: Deputado 
Sargento Rodngues). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia 
c?mpreendendo a discussão e a votação de proposições qu~ 
dispensam a apr~ciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, sao aprovados os Requerimentos n°s 591, 593 e 
6~4/200_3. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
d1scussao e a votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votaçã~, _é ap~ovado requerimento do Deputado Alberto Bejani, em 
que sollc1ta seja enviado ofício aos Srs. otto Teixeira Filho Chefe de 
Polícia_ Civil, e Nedens Ulisses, Procurador-Geral d~ Justiça, 
encammha~do documentação obtida por esta Comissão com o pedido 
de que sejam retomadas as investigações relativas às denúncias 
apr~sentadas pelo Sr. André Padilha, Promotor de Justiça de Ubá, os 
q_ua1s envolvem _o _sr._ Edson Paschoalini Gazolla, Delegado daquela 
c1da~e. A Pres1denc1a destina esta parte da reunião a ouvir o 
conv1d~do e concede a palavra ao Deputado Alberto Bejani, autor do 
~e_q~~nmento qu,e deu ori_g~m _ao debate, para suas considerações 
IniCiais. Logo apos, a Pres1denc1a passa a palavra ao convidado, para 
q~e fa~a sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
~1sc~ssao, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Pre~idente. , _ 

AIA DA aa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 13/5/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Jô Moraes e 
Leonardo Quintão. Estão presentes, também, os Deputados Roberto 
Ramos e Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o possível 
descumprimento da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, nas permissões 
concedidas pelo DER-MG aos taxistas da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, bem como as implicações socioeconômicas dessas 
permissões; e a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir convidados que discorrerão 
sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença dos Srs. Marcial 
Vieira de Souza, Promotor de Justiça; Luiz Otávio Meta Valadares, 
Diretor de Transporte Metropolitano do DER-MG; Carlos Alberto 
Calixto, Presidente do Comitê Executivo da AMBEL; Gilmar de Freitas 
Soares, Presidente da Coopertramo Rádio Táxi; lzaías Pereira, 
Presidente do SINCAVIR; e Bruno Bugarelli Albergaria Kneip, 
Coordenador do PROCON-BH, que são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Leonardo 
Quintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 

·considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Logo 
após, o Presidente verifica de plano a ausência de quórum para a 
apreciação da matéria constante na pauta. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. -, 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 65/2003 _ 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

~e aut?ria_ d~ Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em 
eprgrafe rnstrtur a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos. 

Publicada em 22/2/2003, foi a matéria distribuída à Comissão de 
Cons!itui9ão . e Justiç~, que . concluiu pela juridicidade, 
constrtucronalrdade e legalrdade do projeto na forma do Substitutivo no 
1,, q~e apresentou. Vem agora o projeto à Comissão de Segurança 
Publica, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a obrigar as instituições bancárias e 

finan~eiras que disponham de caixas eletrônicos para auto
atendrmento a manterem pelo menos um vigilante em cada caixa ou 
em r~cinto que contenha mais de um caixa, pelo período integral de 
atendrmento ao público. Tal obrigação não se aplica aos caixas 
eletrônicos localizados no interior de estabelecimentos comerciais. 

O _Subst~utivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justrça, ~a~ alterou asp~ctos essenciais do objeto da proposição, 
tendo se lrmrtado a aperferçoamentos de ordem técnica e formal. 

Nos últimos anos, tem ocorrido um expressivo aumento das 
ocorrências policiais envolvendo usuários de caixas eletrônicos em 
especial no período noturno. Novas formas de criminalidade violenta 
tên; sido verificadas, tais como os denominados seqüestros
relampago, a clonagem de cartões eletrônicos, o arrombamento e 
mesmo a subtração dos próprios caixas eletrônicos. Tais ocorrências 
acarretam maior demanda das forças policiais, sabidamente 
sobrecarregadas, as quais se vêem obrigadas a deslocar efetivos 
tanto para o patrulhamento ostensivo das proximidades dos caixas 
eletrônicos quanto para a identificação e captura dos autores das 
condutas descritas. 

Políticas de segurança pública eficazes devem ser baseadas no 
bi~ô~io pre~enção/repressão. Conquanto a repressão à conduta 
cr!m~nosa seja mo_nopólio estatal, a cargo dos órgãos de segurança 
publica, a prevençao pode e deve ser desempenhada por particulares, 

:I 
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em parceria com o Estado. 

A presença de vigilância ostensiva nos caixas eletrônicos, prestada 
por empresas legalmente constituídas e devidamente fiscalizadas:pelo 
órgão competente - no caso, o Departamento de Polícia Federal -
constitui importante medida de prevenção, capaz de contribuir para~ 
aumento da segurança dos usuários. Cumpre lembrar que houve uma 
diminuição expressiva dos roubos a Bancos após a implantação de 
vigilância ostensiva e dispositivos de segurança nas agências e nos 
postos de atendimento das instituições financeiras, decorrente de 
obrigação imposta pela legislação federal e estadual. 

Além de inibir a ação criminosa, a presença de vigilantes nos caixas 
eletrônicos apresenta a vantagem adicional de possibilitar que o 
efetivo policial seja deslocado para o patrulhamento de áreas 
prioritárias, o que implica um maior nível de eficiência na alocação dos 
recursos de segurança pública. 

Ressalte-se, ainda, que a imposição legal que se pretende instituir 
ocasionaria significativa geração de postos de trabalho nas empresas 
de segurança privada, em razão do grande número de agências 
bancárias e postos de atendimento eletrônico existentes no Estado, os 
quais passariam a ser guarnecidos em tempo integral. A geração de 
empregos constitui, ainda que de forma indireta, outra relevante 
medida de prevenção à criminalidade e se reveste de maior 
importância no contexto socioeconômico que ora vivenciamos. Além 
disso, representa uma forma de compensação social pela maciça 
extinção de postos de trabalho decorrente da automação do sistema 
bancário, que contribuiu para o surgimento da espécie de violência 

. que justifica a proposição em análise. 
Finalmente, deve-se salientar que o aumento de custos decorrente 

da implantação da medida pode ser perfeitamente suportado pelas 
instituições financeiras, não só devido ao fato de seus serviços já 
serem remunerados pela cobrança de tarifas, mas, principalmente, em 
razão dos enormes lucros que o setor financeiro tem auferido nos 
últimos anos. 

Conclusão 
Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

65/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigue$, Presidente - Rogério Correia, relator -

Domingos Sávio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 189/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
. Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Alencar da 

Silveira Jr., pretende seja declarada de utilidade pública a Lira 
Crucilandense Santa Cecília, com sede no Município de Crucilândia. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lira Crucilandense Santa Cecília é uma entidade civil sem fins 

lucrativos. Para atingir seus objetivos precípuos, mantém em sua sede 
administrativa uma escola para ensino gratuito da arte musical e para 
a formação ou o aperfeiçoamento de músicos; atende às autoridades 
do município nas programações que incluem atividades musicais, 
culturais e recreativas e procura atender a convites para apresentação 
em outras cidades. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 189/2003. 
Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 251/2003 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Piau, visa declarar 

de utilidade pública a Associação dos Produtores de Vendinha- APV
, com sede no Município de lraí de Minas. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação dos Produtores de Vendinha, fundada em 22/4/88, 

é uma sociedade civil, constituída por pequenos produtores da 
' comunidade, sem fins lucrativos, que tem por finalidade discutir e 

decidir sobre todos os aspectos que envolvem a agricultura, a 
pecuária e, em particular, a horticultura. 

A defesa dos interesses dos pequenos produtores, o incentivo e a 
viabilização de projetos com vistas à geração de renda, além da 
implantação de programas de combate à fome e à pobreza, são 
também, objetivos da entidade. ' 

Além do mais, desempenha um papel vital no desenvolvimento da 
comunidade, pois administra as verbas, insumos e equipamentos 
destinados à horticultura e à criação de pequenos animais. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

251/2003. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 2003. 
Gilberto Abramo, relator. 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 48 a 64/2003 
(encaminham Projeto de Lei no 715/2003, Propostas de Emendas à 
Constituição nos 48 a 50/2003, Projetos de Lei Complementar nos 25 a 
28/2003, Projetos de Lei nos 716 a 723/2003 e Indicação do nome do 
Sr. Antônio Barbosa da Costa para o cargo de Diretor-Geral do IPEM, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício no 1/2003 
(encaminha Projeto de Lei no 724/2003), do Presidente do Tribunal de 
Justiça - Ofícios - Registro de presença - 2a Fase {Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 725 a 
729/2003 - Requerimentos n°s 699 a 723/2003 - Requerimentos da 
Comissão Especial dos Convênios com a União, das Comissões de 
Transporte, de Defesa do Consumidor (2), de Direitos Humanos e de 
Administração Pública e dos Deputados Biel Rocha, Leonardo 
Moreira, Laudelino Augusto (2), Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago -
Proposições não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados Leonardo 
Quintão e Leonardo Moreira e requerimentos dos Deputados Paulo 
Piau, Leonardo Moreira, Jayro Lessa, lrani Barbosa e Dalmo Ribeiro 
Silva - Comunicações: Comunicações da Comissão de Segurança 
Pública e do Deputado Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputad5'S Rogério Correia, Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e 
Durval Angelo - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira, Arlen Santiago, 
Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto (2); deferimento - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Direitos 
Humanos, de Administração Pública, de Defesa do Consumidor (2) e 
de Transporte, da Comissão Especial dos Convênios com a União e 
do Deputado Biel Rocha; aprovação - Questão de ordem; chamada 
para a recomposição de quórum; existência de número regimental 
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para a cont1nuaçao os trabalhos - Requerimento do Deputado 
Rogério _Correia; deferimento; discurso do Deputado Roberto Carvalh 
~ Q~e~to~s de ~rdem; ch~mada para a recomposição de quórum~ 
1nex1stenc1a de numero reg1mental para a continuação dos trabalhos _ 
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mau ri 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 Jr. _ 
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta _ 
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões _ 
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz _ 
Do~ingos S_ávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo _ 
Elm1ro Nasc1mento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan _ 
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa _ 
lvair ~og~eira - Jayro L~ssa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique 
- Jose Milton - Laudellno 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. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 14h13min, a lista de 

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

1a Parte .r 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

secretário, procede à leitura da ata da reumao anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

Correspondência 

1147 

_ O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções de 1 °·
Secretário, lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM No 48/2003* 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei que estabelece as diretrizes 
para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o exercício de 2004, em cumprimento 
ao disposto no art. 165, § 2°, da Constituição da República, nos arts. 
153, inciso 11, e 155 da Constituição do Estado, e no art. 68, inciso 11, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de 
Minas Gerais. 

Cumprindo o disposto constitucional, o projeto de lei objetiva 
estabelecer as prioridades e metas da administração pública estadual, 
orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre 
alterações na legislação tributária e tributário-administrativa, sobre a 
política de aplicação da agência financeira oficial e sobre a 
administração da dívida e sobre as operações de crédito. 

Integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conforme 
determina o art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000: 

- o anexo de metas fiscais, relativas às receitas e às despesas, 
contendo: 

- demonstrativo das Metas Anuais relativas à Receita, Despesa, 
Resultado Primário e Nominal e Dívida Pública, referentes ao período 
2004 - 2006, instruído de memória e metodologia de cálculo; 

- avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
-evolução do patrimônio líquido; 
- avaliação financeira e atuarial dos regimes de previdência social e 

fundos públicos de natureza atuarial; 
- o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 

receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado. 
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- e o anexo de Riscos Fiscais, avaliando os passivos contigentes 

e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 
Importa ressaltar que o projeto de lei que encaminhamos foi 

discutido e compatibilizado em comissão definida no § 2° do art. 155 
da Constituição Estadual, composta por representantes dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. 
Portanto, entregamos a Vossa Excelência um documento que busca 
traduzir a expressão da vontade dos três Poderes do Estado de Minas 
Gerais. 

O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ora encaminhado 
demonstra a transparência que norteará as ações do executivo nos 
próximos anos. A questão fiscal do Estado está detalhada no projeto 
de lei, especialmente em seus anexos, onde não nos furtamos a 
explicitar a crítica situação em que se encontram as finanças 
estaduais. 

Poder-se-iam utilizar artifícios para apresentar um frágil equilíbrio 
entre receitas e despesas. Entretanto, como várias vezes exposto, o 
objetivo precípuo deste governo é recolocar o planejamento e o 
orçamento como instrumentos efetivos de gestão. De nada adianta 
trabalharmos com números irrealistas, que sinalizam o que não é 
possível cumprir, definindo as despesas para depois encontrar o 
equilíbrio em improváveis receitas. Neste projeto de lei, ao estimar de 
forma realista as receitas, constatou-se sua insuficiência para atender 
às despesas mínimas do poder público estadual. 

Assumimos o Estado com uma das piores equações fiscais do 
Brasil, mas nosso papel, preconizado na legislação de 
responsabilidade fiscal, é de buscar soluções. As iniciativas do 
Governo para o reequilíbrio fiscal são apresentadas no anexo 'deste 
projeto de lei. Temos procurado, desde o início do governo, iniciativas 
para diminuição da despesa e para incremento da receita. As medidas 
de racionalização administrativa e de contenção das despesas são os 
movimentos iniciais, mas não os únicos, do choque de gestão que 
começamos a imprimir na administração pública estadual. 

Esta face do choque de gestão é condição indispensável para a 
viabilização do Governo Estadual. Caso contrário, atravessaríamos os 
4 anos de Governo apenas administrando crises e operando 
urgências, isto é, frustrando a confiança que o povo mineiro nos 
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concedeu nas eleições do ano passado. 

Os objetivos deste governo não se resumem, contudo, ao equilíbrio 
fiscal. Este é condição necessária para realização do projeto · de 
desenvolvimento que desejamos. Tornar Minas o melhor Estado para 
se viver é a nossa visão de futuro, e o compromisso com a 
responsabilidade fiscal representa o início dessa trajetória. Mas 
nossas estratégias contemplam, além da reorganização e 
modernização da administração pública, a promoção do 
desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis e a 
recuperação do vigpr político de Minas Gerais. 
. Ao final, nossa mensagem é de coragem, refletida na transparência 
desse projeto de lei e no empenho para implementar medidas que 
viabilizem o projeto de desenvolvimento de Minas Gerais. 

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

PROJETO DE LEI No 715/2003 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 

2004 e dá outras providências. 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
Art. 1 o - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 

155 da Constituição do Estado, e na Lei Complementar Federal no 
1 01, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2004, que compreendem: 

I- as prioridades e metas da administração pública estadual; 
11- as diretrizes gerais para o Orçamento; 
111 - as disposições sobre alterações na legislação tributária e 

tributário-administrativa; 
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial; 
.V- as disposições sobre a administração da dívida e as operações 

de crédito; 
VI - as disposições finais. 

Capítulo 11 
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual 

Art. 2° - As metas e prioridades do projeto de lei orçamentária para o 
exercício de 2004, bem como os critérios para a alocação de recursos 
a programas e ações, serão as constantes nos projetos de lei do 
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Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI e do Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o período de 2004-
2007, a serem encaminhados ao Poder Legislativo até 30 de setembro 
do corrente exercício, respeitadas as destinações constitucionais e 
legais. 

Capítulo 111 
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 3° - A lei orçamentária para o exercício de 2004, que 
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as 
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no projeto de lei do 
PPAG e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal no 4.320, de 
17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 4° - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, 
seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e ·empresas estatais 
dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e 
financeira, da receita e da despesa, ser registrada no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI/MG. 

Parágrafo único - As empresas estatais dependentes, que não 
procederem à execução orçamentária e financeira no SIAFI, não terão 
suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas. 

Art. 5° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
I - função o maior nível de agregação das diversas áreas de 

despesa que competem ao setor público; 
11 - subfunção uma partição da função que visa agregar determinado 

subconjunto de despesa do setor público; 
111 - programa um instrumento de organização da ação 

governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
que será mensurado por indicadores estabelecidos no' plano 
plurianual; 

IV - projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, que envolve um conjunto de operações limitadas no 
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tempo, das quais resulta um produto que concorre para ·a .; · 
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

V - atividade um instrumento de programação para' alcançar o 
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações que 
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto necessário à manutenção da ação de governo; 

VI"- operações especiais as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto 
e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços; 

VIl - subprojeto/subatividade um desdobramento do projeto e 
atividade; 

VIII - unidade orçamentária o menor nível de classificação 
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes 
como os de maior nível da classificação institucional. 

§ 1 o - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir 
os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações 
especiais, especificando os respectivos valores, objetivos e metas, 
bem como a unidade orçamentária responsável pela ação. 

§ 2° - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes 
deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade 
executora. 

Art. 6° - Os valores de receitas e despesas contidos na Lei 
Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos 
em preços correntes. 

Art. 7o - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, por meio do SIAFI- Módulo de Elaboração da 
Proposta Orçamentária, até o dia 14 de agosto de 2003, para fins de 
consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2004, 
observadas as disposições desta lei. 

§ 1 o - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo 
serão elaboradas a preços correntes. 

§ 2° - O Poder Executivo disponibilizará para os demais Poderes, 
para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, até o dia 11 de julho 
de 2003, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 
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2004, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. 

~r~. ao - Acom~anharão a proposta orçamentária, além dos quadros 
ex1g1dos pela legislação em vigor: . 

I- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal; 
11 -demonstrativo da receita corrente líquida; .. 
111 - demons~rativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e 

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da 
Constituição do Estado; 

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no 
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela 
Emenda à Constituição no 14, de 12 de setembro de 1996; . 

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de 
saúde, para fins do disposto no § 1 o do art. 158 da Constituição do 
Estado; 

VI . - dem?n~trativo dos recursos a serem aplicados nas ações e 
serv1ços publlcos de saúde, para fins do disposto na Emenda à 
Constituição da República no 29, de 13 de setembro de 2000; 

VIl - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e 
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição 
do Estado no 17, de 20 de dezembro de 1995; _ 

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2004, com 
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos 
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das 
despesas com amortização e com juros e encargos; 

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos 
investimentos em obras previstos para 2004, especificados por 
município, identificando o estágio em que se encontram; 

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no 
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal 
n° 101, de 4 de maio de 2000; 

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, discriminado por gênero; 
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XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a 

despesa decorrente d.e isenção, anistia, transação, remissão, subsídio 
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia; 

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com 
contrapartida obrigatória, especificando a fonte e o montante dos 
recursos; 

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, 
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes, 
rubricas; alíneas e subalíneas. 

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, 
consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles 
implementados pelos órgãos e entidades em consonância com os 
arts. 200 da Constituição Federal e 190 da Constituição do Estado. 

Art. 9° - Na programação de investimento em obras da 
administração pública estadual, será observado: 

1 - as obras em fase final de conclusão terão prioridade sobre as 
novas; 

11 - as obras novas, desde que estejam de acordo com os projetos 
de lei do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e do Plano 
Plurianual de Ação Governamental, serão programadas se: 

a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras em fase 

final de execução. 
Art. 1 o - As empresas estatais dependentes não poderão programar 

despesas de investimento com recursos próprios quando o seu 
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro 
Estadual. 

§ 1 o - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos 
provenientes de convênio que tenha como objetivo específico a 
cobertura de despesa de investimento. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica à situação excepcional 
devidamente justificada pela entidade interessada, - com parecer 
favorável da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF 
e com aprovação do Governador do Estado. 

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária 
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como 
para pagamento de amortização, juros e outros encargos. 
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Art. 12 - A elaboração do projeto de lei orÇamentária de 2004 e a 

execução da respectiva lei deverão levar em conta a obtenção do 
superávit primário, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais 
constante nesta lei. 1 ' 

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência 
constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal 
equivalendo a, no mínimo, um por cento da receita corrente líquida, ~ 
ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos 
adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5°, inciso 111, da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. . 

Art. 14 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação 
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do 
disposto na alínea "b" do inciso 111 do art. 160 da Constituição do 
Estado, não incidirão sobre: 

I - dotações financiadas com recursos vinculados; 
11 - dotações referentes à contrapartida; 
111 -dotações referentes a obras em fase final de execução; 
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados· 
V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo à Industrialização -

FINO - e ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST; 

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais; 
VIl - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio

alimentação e auxílio-transporte; 
VIII- dotações referentes a encargos financeiros do Estado; 
IX - programas prioritários definidos no PPAG e vinculados aos 

projetos estruturadores previstos no PMDI. 
Art. 15 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em 

observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo 
disponibilizará na Internet, no "site" da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, para acesso de toda a sociedade, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, o projeto de lei orçamentária e a respectiva 
lei. 

Seção 11 
Das Dir_etrizes para o Orçamento Fiscal 

Art. 16 - Para elaboração das propostas orçamentárias com recursos 
à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as 
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despesas de capital serão limitadas, conforme especificado a 
seguir:_ · 

1 - ~'õs Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério .Público e o 
Tribunal de Contas terão como limite o montante fixado na Lei 
Orçamentária de 2003, com as alterações decorrentes dos créditos 
suplementares aprovados até 30 de junho de 2003; 

11 - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será 
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF, não podendo ultrapassar o montante global fixado na Lei 
Orçamentária de 2003. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos anteriores as 
despesas decorrentes de pagamento de precatórios e sentenças 
judiciais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida. 

Art. 17 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas terão como limites, na elaboração de suas propostas 
orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril 
de 2003, projetada para o exercício de 2004, considerando os 
eventuais acréscimos legais, inclusive os decorrentes de implantação 
dos planos de carreira e de reestruturação orgânica, mediante 
autorização legislativa, quando for o caso. 

§ 1°- A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da 
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e/ou em aprovação de 
tabelas salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo 
adicionais de desempenho, mediante alocação de recursos 
decorrentes de percentual da variação nominal semestral do valor 
líquido arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da 
folha ·salarial e observadas as disposições da Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 2° - Na fixação dos limites estabelecidos no "caput" deste artigo 
serão observados os princípios constitucionais, especialmente os da 
legalidade e da responsabilidade e, ainda, o cumprimento da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 3° - Considerar-se-á como contratos de terceirização de mão-de
obra, para efeito do disposto no § 1 o do art. 18 da Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000, aquelas despesas provenientes 
de contratação de pessoal para substituição a categorias funcio~ais 
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abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do órgão 
ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como "Outras 
Despesas de Pessoal". 

Art. 18 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade 
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, 
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operações 
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte 
de recurso, a modalidade de aplicação, o indicador de uso, a 
procedência e o grupo de despesa, conforme discriminado: 

I - 1 - Pessoal e encargos sociais; 
li - 2 - Juros e encargos da dívida; 
111 - 3 - Outras despesas correntes; 
IV - 4 - Investimentos; 
V - 5 - Inversões financeiras; 
VI - 6 - Amortização da dívida. 
§ 1 o - A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta lei, será 

identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de despesa. 
§ 2° - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as 

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e 
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos. 

Art. 19 - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os 
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do 
crédito orçamentário, ou mediante transferência financeira a outras 
esferas de governo e está assim discriminada: 

I - 20 - Transferências à União; 
11 - 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal; 
111 - 40 -Transferências a municípios; 
IV - 50 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; 
V - 60 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos; 
VI - 70 - Transferências a instituições multigovernamentais; 
VIl - 80- Transferências ao exterior; 
VIII - 90- Aplicações diretas; 
IX - 99 -A definir. 
Parágrafo único - A modalidade de aplicação 99 - A definir ~-é de 

utilização exclusiva do ~oder Legislativo, ficando vedada a execução 
orçamentária enquanto não houver sua definição. 

Art. 20 - O identificador de uso destina-se a indicar a utilização dos 
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recursos orçamentários, constando na lei orçamentária e em seus 
créditos adicionais e está assim discriminado: 

I - 1 - livre utilizaÇão; 
li- 2- fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica; 
111 - 3 - contrapartida; 
IV- 4 - auxílios doença, funeral, alimentação e transporte; 
V - 5 - precatórios e sentenças judiciais; 
VI - 6 - emendas parlamentares; 
VIl - 7 - pagamento de inativos; 
VIII - 8 - pessoal terceirizado em substituição, nos termos do § 3° do 

art. 17 desta lei; 
IX - 9 - ações e serviços públicos de saúde. 
Parágrafo único - As despesas com auxílios doença, funeral, 

alimentação e transporte são benefícios legais concedidos ao servidor 
ou a sua família, classificadas como Outras Despesas Correntes. 

Art. 21 - A procedência destina-se a indicar a origem do recurso, e 
está assim especificada: 

I - 1 - recursos de diversas origens; 
11 - 2 - recursos recebidos de outra unidade orçamentária do 

Orçamento Fiscal; 
111 - 5 - recursos recebidos da Conta Financeira de Previdência -

CONFIP; 
IV- 6- recursos recebidos da Loteria do Estado. 
Art. 22 - As fontes de recurso constarão na lei orçamentária com 

código próprio que as identifique, conforme a origem da receita. 
Art. 23 - A modalidade de aplicação, o identificador de uso e a 

procedência, aprovados na lei orçamentária e em seus créditos 
adicionais, poderão ser modificados para atender às necessidades da 
execução orçamentária, desde que obedeçam aos seguintes 
procedimentos: 

I - portaria da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão para o identificador de uso e a 
procedência; 

11 - alteração, pela unidade orçamentária detentora do crédito, 
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI 
para a modalidade de aplicação. 

§ 1 o - As alterações da modalidade de aplicação serão evidenciadas 
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despesa pela Superintendência Central de 
Secretaria de Estado de Fazenda. 
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orçamentária da , 
Contadoria-Geral da 

§ 2o - As modificações a que se refere este artigo também poderão 
ocorrer quando da abertura de créditos supíementares autorizados na 
lei orçamentária. 

Art. 24 - A alocação dos créditos orçamentários será feita 
dir~tamente à unidade orçamentária responsável pela execução das 
açoes correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a 
título de transferência para unidades integrantes do Orçamento Fiscal. 
, A~t. 25 - A~ receit~s vinculadas e as diretamente arrecadadas por 
orgaos e entidades mtegrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as 
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas 
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais. 

Art. 26 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de 
sente~~as judici~is será programada, na lei orçamentária, em dotação 
espec1f1ca da un1dade orçamentária responsável pelo débito. 

§ 1 o_- Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal 
alocarao os recursos para as despesas com precatórios judiciários, 
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos 
apresentados até 1 o de julho de 2003, com valores atualizados até a 
refer!d~ data, de acord~ com o § 1 o do art. 1 00 da Constituição da 
Republlca, com a redaçao dada pela Emenda Constitucional no 30, de 
13 de setembro de 2000, especificando por grupo de despesa: 

I - o número do precatório; 
11 -o tipo de causa julgada; 
111 -a data de autuação do precatório; 
IV - o nome do beneficiário; 
V - o valor do precatório a ser pago. 
§ 2o - Os órgãos e entidades para registro de seus precatórios 

ju~ici~ri~s na proposta orçamentária de 2004 deverão se assegurar da 
ex1stenc1a de pelo menos um dos documentos relacionados a seguir: 

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; 
. 11 - certi~ão de que não tenham sido apostos embargos ou qualquer 
1mpugnaçao aos respectivos cálculos. · 

§ 3o - Os recursos aloéados para os fins previstos no "caput" deste 
artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos 
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adicionais com outra finalidade. 
Art. 27 - A celebração de convênio para transferência de recursos a 

entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação 
na lei orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento dos 
dispositivos legais em vigor. 

§ 1 o - É vedada a celebração de convênio com entidade em situação 
irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI:MG. 

§ 2° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se 
refere o "caput" deste artigo as caixas escolares das redes públicas 
municipal e estadual de ensino. 

Art. 28 - Não poderão ser destinados recursos para atender às 
despesas com: 

I - sindicato, associação e clube de servidores públicos; 
11 - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta 

ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica; 
111 - entidades de previdência complementar ou congênere, 

ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais nos 108 e 
109, de 29 de maio de 2001. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as 
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal 
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar. 

Art. 29 - Para os efeitos desta lei entende-se por: 
I - transferências voluntárias, a entrega de recursos correntes ou de 

capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que nâo decorra de determinação 
constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde; 

11 - concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, responsável pela transferênciade recursos financeiros; 

111 - convenente, o ente da federação com o qual a administração 
estadual pactue a execução de programa com recurso proveniente de 
transferência voluntária. 

Art. 30 - A transferência voluntária de recursos para município, em 
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante 
a vigência de estado de calamidade pública decretado no município e 
reconhecido pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à 
comprovação, por parte do município beneficiado, de: 

I - aplicação regular e eficaz, no ano 2002, do percentual míni!TIO 
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previsto na Constituição da República para a manutenção e o_ .. 
desenvolvimento do ensino; 

11 - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a 
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos 
nele previstos; 

111 - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de .sua 
competência previstos na Constituição da República; 

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1 o do art. 25 da 
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. ' 

§ 1 o - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá 
finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de 
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, não inferior a: 

I - 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE; 

li - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos 
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE; 

111 - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse 
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior. 

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no § 1 o não se aplica às 
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino 
fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas 
identificadas como prioritárias pelos Programas Comunidade Solidária 
e Comunidade Ativa. . . 

§ 3°- É vedada a transferência de recursos a município em situaÇão 
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG. 

Seção 111 ·" 
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado 
Art. 31 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de 
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital soci_al com direito a voto e discriminará a despesa 
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função, 
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, 

I 
I 
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indicando para cada um o detalhamento das aplicações.é a· fonte 
de recurso. 

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta 
descrição de seus objetivos, com as respectivas . metas e 

. quantificações. 
Art. 32 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 

pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem: 
I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser 

realizada em 2004, as fontes de recurso e sua aplicação; 
11 - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de 

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das 
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a 
consolidação do programa de investimentos e a composição da 
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de 
2003. 

Art. 33 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as 
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o 
disposto no art. 188 da Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. 

Parágrafo único - Excluem~se da categoria de receitas e despesas, 
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que 
não implicam entrada ou saída de recursos. 

Art. 34 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a 
. investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento 
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais. 

Capítulo IV 
Das Alterações na Legislação Tributária e Tributário-Administrativa 
Art. 35 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa 

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que 
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu 
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e 
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado 
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre: 

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos 
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado 
Federal; · 
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11 - o ITCD, visando, principalmente, ao atendimento dos fins 

sociais do tributo; 
111 - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de 

cálculo, das alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e 
isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização 
e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização; 

IV- a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível 
a sua cobrança; 

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas 
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar 
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços; 

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência 
de alterações legais, daqueles já instituídos; 

VIl - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável 
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte 
e ao pequeno produtor rural; 

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e 
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua 
racionalização, simplificação e agilização; 

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório 
da prática de infração da legislação tributária; 

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e 
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização 
e eficiência; · 

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da 
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e 
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a 
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a 
eficácia na prestação de serviços. 

Capítulo V 
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial 

Art. 36 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -1 instituição financeira oficial, cuja missão é promover e 
financiar o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, 
atuará no fomento a projetos e programas de desenvolvimento social 
e regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos 
do Estado, de acordo com as definições do seu plano estratégico 
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elaborado em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo 
Governo Estadual no PMDI e no PPAG, observadas, também, as 
determinações legais e normativas referentes aos fundos estaduais 
dos quais é o gestor ou agente financeiro e demais instruções 
aplicáveis ao sistema financeiro nacional. 

§ 1 o - O BDMG observará, nos empréstimos e nos financiamentos 
concedidos, as políticas de redução das desigualdades regionais, de 
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio 
ambiente, de crescimento e modernização do parque produtivo 
sediado no Estado e de melhoria de sua competitividade. 

§ 2° - Na implementação de programas de fomento, o BDMG 
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microprodutores rurais, à 

·agricultura familiar, às cooperativas e associações de produção, ao 
artesanato regional, ao turismo, às médias, pequenas e 
microempresas e ao desenvolvimento institucional e da infra-estrutura 
dos municípios. 

§ 3° - O BDMG concederá os empréstimos e financiamentos de 
forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor do principal e 
garantida a remuneração dos custos de captação. 

Capítulo VI 
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito 

Art. 37 - A administração da dívida pública estadual interna ou 
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes 
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual. 

Art. 38 - Na lei orçamentária para o exercício de 2004, as despesas 
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas 
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas 
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à 
Assembléia Legislativa. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais 

Art. 39 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de 
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis 
contados da data do recebimento, às solicitações encaminhadas pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados 
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programaç~o, 
que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governe\. 

I 
' 

----0-----' 
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Art. 40 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado · 

até 31 de dezembro de 2003, a programação nele constante poderá 
ser executada para o atendimento das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 
li -benefícios previdenciários; 
111 - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas 

a municípios; 
IV - serviço da dívida; 
V- outras despesas correntes, à razão de 50% (cinqüenta por cento) 

de 1/12 (um doze avos). 
Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa 

acesso ao SIAFI-MG para fins de acompanhamento e fiscalização 
orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da 
Constituição do Estado. 

Art. 42 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à 
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, 
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior. 

Art. 43- Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta 'de 
resultado primário, conforme determinado no art. go da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, serão adotados 
os seguintes procedimentos: 

I - o Poder Executivo encaminhará ao Presidente de cada Poder, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas memória de cálculo das 
novas estimativas de receitas e despesas e demonstração da 
necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira; · 

11 - a comissão permanente de que trata o § 2° do art. 155 da 
Constituição do Estado deverá, com base nas informações fornecidas 
pelo Poder Executivo, definir, até o vigésimo quinto dia do mês 
subseqüente ao encerramento do respectivo bimestre, a limitação de 
empenho para os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, para o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

§ 1 o - Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas 
com: 

I - obrigações constitucionais ou legais; 
li - precatórios e sentenças judiciais; 
111 -auxílios doença, funeral, alimentação e transporte; 
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IV - programas prioritários definidos no PPAG e vinculados_ aos 

projetos estruturadores previstos no PMDI. -
§ 2° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas, com base na definição de qué trata o 
inciso 11 deste artigo, publicarão ato, até o final do mês subseqüente 
ao encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes 
disponíveis para empenho e movimentação financeira. 

Art. 44 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas farão publicar, no órgão oficial dos 
Poderes do Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao 
quadrimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da 
despesa mensal com pessoal e seus encargos. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às 
, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e empresas 

controladas pelo Estado. 
Art. 45 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize 

, operações de crédito para refinanciamento da dívida. 
Art. 46 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita 

- por decreto, após autorização legislativa e mediante a indicação dos 
recursos correspondentes. 

§ 1 o - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o 
''caput" deste artigo serão elaborados conforme detalhamento 
constante no art. 18 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e, no art. 31, 
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado. 

§ 2° - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos, 
_ subatividades e nos desdobramentos das operações especiais será 
feita por meio de abertura de crédito suplementar. 

Art. 47- As dotações referentes a despesas com publicação de atos 
e matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas 
aos órgãos a que estiverem afetas. 

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do 
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Governo. 

Art. 48 - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de 
Fazenda, publicará, até trinta dias após a publicação da _ lei 
orçamentária de 2004, a programação financeira e o cronograma~ de 
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execução mensal de desembolso dos órgãos e entidades 
integrantes do Orçamento Fiscal. 

Art. 49 - A despesa e a assunção de compromisso financeiro, cujos 
desembolsos se darão no final do exercício ou em meses previam'ente 
definidos, serão empenhados segundo o regime de competência 
mensal, em observância ao inciso li do art. 50 da Lei Complementar 
n° 101' de 4 de maio de 2000. 

Art. 50 - O superávit financeiro de 2003, de recursos diretamente . 
arrecadados- fonte 60, das autarquias e fundações será considerado 
como recurso ordinário para o exercício financeiro de 2004. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
os recursos originários de transferências do SUS. 

Art. 51 - As receitas que se originarem de serviços prestados 
diretamente pelos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo 
serão classificadas como recursos ordinários do Tesouro Estadual. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 
os recursos diretamente arrecadados que tenham vinculação 
específica. 

Art. 52 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores 
de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada 
e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 

Art. 53 - Fica vedada a inscrição em restos a pagar de 
compromissos assumidos no último bimestre do exercício, para os 
quais a unidade orçamentária não possua disponibilidade de caixa em 
31 de dezembro de 2004. 

§ 1 o - Considera-se disponibilidade de caixa o disposto no parágrafo 
único do art. 42 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 
2000. 

§ 2° - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas 
com pessoal e encargos sociais e aquelas financiadas com receitas 
provenientes de convênios e outras transferências governamentais. 

Art. 54 - Para efeito de aplicação do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, considera-se: 

I - criação de ação governamental, a implementação de programas, 
não constantes na lei or_çamentária; 

11 -expansão de ação governamental, as ações que impliquem em 
aumento do crédito autorizado e do quantitativo das metas físicas com 
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a manutenção de projetos e atividades; 

111 - aperfeiçoamento de ação governamental, as ações que 
impliquem em melhorias nos referenciais de qualidade com 
manutenção do quantitativo físico e mantido o crédito autorizado .. \ . 

Art. 55 - Quando se constatar excesso de arrecadação de recursos 
ordinários, em relação aos valores constantes na lei orçamentária, a 
utilização desses recursos será priorizada para atender as seguintes 
destinações: 

I - para amortização da dívida flutuante, respeitando-se, no caso das 
vinculações constitucionais e legais, o abatimento de dívida flutuante 
oriunda do órgão ou entidade beneficiário; 

11 - para os órgãos e entidades do Poder Executivo que atingirem no 
exercício de 2004 a maior redução de despesas de custeio e de 
capital, para aplicação no desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade, de treinamento e desenvolvimento, de 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público 
ou no pagamento de prêmio de produtividade. 

§ 1 o - A redução de despesas de que trata o inciso li deste artigo 
será avaliada pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF. 

§ 2° - O disposto nos incisos I e 11 deste artigo somente ocorrerá 
após o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000, e da política remuneratória do 
.Estado, prevista no art. 17, § 1°, desta lei. 

Art. 56 - As receitas atribuídas aos órgãos da Administração Direta 
do Poder Executivo, respeitadas as disposições previstas em 
legislação específica, terão a correspondente alocação orçamentária e 
financeira segundo prioridades estabelecidas entre os órgãos, a 
Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. 

Art. 57 - É vedado aos órgãos e entidades prever recursos na 
Proposta Orçamentária para atendimento de "Despesas de Exercícios 
Anteriores". 

Art. 58 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2004 
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* - O referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 22.5.2003. 

"MENSAGEM No 49/2003* 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de emenda à Constituição do Estado, que visa à 
implementação de novo modelo de gestão da administração pública 
estadual, a se fundamentar, a partir deste marco, em princípios 

. meritocráticos de produtividade e desempenho no serviço público. 
A concepção que permeia todo este projeto consiste em superar o 

obsoleto sistema de progressão de remuneração, baseado apenas no 
critério do tempo de serviço. De fato, a experiência no serviço público 
é indicador que não pode ser desconsiderado. No entanto, apreciado 
isoladamente, o critério de tempo de serviço se apresenta como 
nefasto na medida em que premia a todos servidores indistintamente, 
independentemente do desempenho ou motivação individuais. E se a 
todos premia indistintamente, não há como o valor de tais benefícios, 
em termos financeiros, representar um adicional substancial a seus 
destinatários, não permitindo, pois, valorização realmente justa 

daqueles servidores dedicados e vocacionados para o serviço 
público profissional. 
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Segundo essa lógica, as principais diretrizes introquzidas ,por esta 
.PEC consistem em: <~ · 

- Introdução do prêmio por produtividade, passível de ser concedido 
· a todos os servidores, atuais e futuros, da administração pública 
.estadual, tendo como critério a produtividade no serviço público; 

- Introdução do adicional de desempenho, a ser concedido apenas 
aos servidores que ingressarem no serviço público estadual após a 

-publicação desta emenda, tendo como critério o desempenho no 
serviço público; 

- Introdução da avaliação de desempenho, procedimento calcado 
em critérios objetivos de que se valerá a administração pública para 
aferir a produtividade e o desempenho dos servidores para fins de 
concessão dos prêmios por produtividade e adicionais de 
desempenho; 

-Vedação da concessão de benefícios em razão exclusiva do tempo 
de serviço, preservando-se, no entanto, os direitos adquiridos dos 
servidores. Assevere-se que esta PEC não apenas manterá os 
adicionais por tempo de serviço para os servidores que já adquiriram 
tais benefícios, mas manterá a sistemática de concessão de 
qüinqüênios, trintenários, biênios e férias-prêmio para os servidores 
que já ingressaram no serviço público até a data da publicação desta 
emenda. Os servidores que ingressarem no serviço público após a 
publicação desta emenda não farão jus a esses benefícios; no 
entanto, além do prêmio por produtividade, poderão ser contemplados 
com os adicionais de desempenho; 

- Opção para os atuais servidores e militares da ativa em 
ingressarem no novo modelo meritocrático, fundamentado na 
produtividade e desempenho individuais. Os servidores que já tenham 
ingressado no serviço público até a data da publicação desta emenda 
poderão fazer jus, além dos prêmios por produtividade, aos adicionais 
de desempenho, renunciando ao superado modelo de concessão de 
benefícios exclusivamente em razão de tempo de serviço. 

Importa destacar ainda que dos R$418 milhões da atual folha 
mensal de pagamento de pessoal, exceto militares, R$175 milhões 
representam encargos com adicionais de tempo de serviço '\ -

I 
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qumquemos, trintenários, biênios e apostilamentos -, ou seja, 
quase 42% da folha é gasta com vantagens pessoais. Caso não haja 
mudança na sistemática de concessão de benefícios na administraÇão 
pública estadual, o crescimento vegetativo da folha, aliado ao ingresso 
de novos servidores, implicará comprometimento ainda maior das 
receitas do Estado e conseqüentemente corrosão de sua já flébil 
capacidade de investimentos, a qual esta gestão objetiva justamente 
resgatar. 

Por fim, cumpre destacar dois outros ajustes pontuais a que esta 
PEC procede. No artigo 14, que cuida da possibilidade da ampliação 
da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração pública estadual, abre-se a possibilidade, 
a partir de agora, da transformação de cargos de provimento em 
comissão e funções gratificadas sem aumento de despesas. 

Já no artigo 25, adapta-se seu inciso 111 às novas disposições da 
Constituição da República, a qual passou a admitir, desde a Emenda 
à Constituição no 34, de 13 de dezembro de 2001, a acumulação 
remunerada, desde que haja compatibilidade de horários, de dois 
cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas em lei. 

Pelo exposto, torna-se nítida a lógica que permeia esta reforma 
constitucional, qual seja, a de uma verdadeira mudança de paradigma 
de gerenciamento da máquina pública do Estado, substituindo a atual 
noção de mérito como tempo de serviço pela verdadeira concepção 
de mérito, como produtividade e desempenho. Dessa forma, a 
administração pública estadual ganha racionalidade nos gastos 

. públicos e eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos, · por 
meio da valorização de servidores motivados, eficientes e produtivos. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 48/2003 c 

Altera a redação do inciso 111 do art. 25, do art. 31, do§ 11 do art. 39, 
da alínea "e" do inciso I do art. 125 e dos incisos I e 11 do art. 290; 
revoga os incisos I, 11, 111, IV, V e VI do art. 31, os§§ 1°, 2° e 3° do art. 
32, acrescenta inciso V ao § 11 do art. 14, parágrafo único ao art. 32 
da Constituição e acrescenta os artigos 113 a 117 ao Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos 
termos do art. 64, §4°, da Constituição do Estado, prqmulga a seguinte 
emenda ao texto constitucional: 

Art. 1 o - A Constituição do Estado passa a vigorar com as seglii~tes 
alterações: 

"Art.14- ·················································································· 
§ 11 - ························································································· 
V - a transformação de cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas sem aumento de despesas.". 
"Art. 25- .................................................................................... . 
111 - a de dois cargos privativos de profissionais de saúde com 

profissões regulamentadas.". 
"Art. 31 -O Estado assegurará ao servidor público civil ocupante de 

cargo de provimento efetivo da administração pública direta, 
autárquica e fundacional, os direitos previstos no art. r, incisos IV, 
Vil, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da 
Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à 

· melhoria de sua condição social e da produtividade e eficiência no 
serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional 
de desempenho. 

§ 1° - Lei regulamentará e disporá sobre o caráter eventual, 
permanente ou temporário e variável do prêmio por produtividade de 

, que trata o caput deste artigo, dependendo a sua concessão de 
previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado, o qual 
não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de 
aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus . 

§ 2° - Lei regulamentará e disporá sobre ó adicional de desempenho 
de caráter permanente e variável de que trata o caput deste artigo. 

§ 3° - Para fins de promoção e progressão nas carreiras, será 
adotado, especialmente, o sistema de avaliação de desempenho, que 
será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de 
serviço. 

§ 4° - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo · de 
provimento efetivo férias-prêmio com duração de três meses a cada 
,cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas 
Gerais. \ 



§50-················································································· 
§ 60- ·················································································· 
§ 70- ··················································································· 
§ao-··················································································· 
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§ .9° - A avaliação de desempenho destinada aos integrantes da 
Polícia Civil, para efeito de promoção e progressão nas respectivas 
carreiras, deverá conter regras especiais.". 

§ 1 oo- A assistência e previdência sociais, a assistência gratuita, em 
creche e pré-escola, e o adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas serão disciplinados em Lei 
complementar.". 

"Art. 32- ................................................................................. . 
Parágrafo único - Observado o disposto no caput e incisos deste 

artigo, a lei disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações 
direta, autárquica e fundacional dos três Poderes do Estado, visando à 
reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e 
carreiras.". · 

"Art. 39- .................................................................................... : 
§11 -Aplica-se ao militar o disposto nos§§ 1°, 2°, 3°, 4°, 9° e 10, do 

art. 31 e§§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta Constituição e os incisos VI, 
VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição da República.". 

"Art. 125- ................................................. . 

I - ······························································· 
e) os direitos previstos no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da 

Constituição da República e no § 4° do art. 31 e no § 5° do art. 36 
desta Constituição;". 

"Art. 290- ....................................................... . 
I- a férias-prêmio em dobro, em relação às previstas no art. 31, § 4°, 

desde que integrante do Quadro de Magistério; · 
11- a gratificação calculada sobre seu vencimento básico inerentes à 

função, incorporável à remuneração.". 
Art. 2° Ficam acrescentados ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado os seguintes 
artigos 113, 114, 115, 116 e 117: 

"Art. 113 - Aos servjdores públicos estaduais da administração 
pública direta, autárquica e fundacional e aos militares que já tenham 
ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data 

-

I 
I 
I 
l.a 
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da publicação desta Emenda, é assegurada a percepção de 
adicional de dez: por cento sobre o seu vencimento básico, a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 1 O% 
(dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada 
período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público aos 
servidores públicos e aos militares de que trata o caput deste artigo 
que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal 
benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da 
República no 19, de 04 de junho de 1998.". 

"Art. 114 - Aos servidores públicos estaduais da administração 
pública direta, autárquica e fundacional que já tenham ingressado no 
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação 
desta Emenda, é assegurada a percepção de adicional de dez por 
cento sobre o seu vencimento básico quando completar trinta anos de 
serviço, ou antes disso, se implementado interstício necessário para a 
aposentadoria voluntária integral. 

Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% 
(dez por cento) sobre sua remuneração, quando completar trinta anos 
de serviço, aos servidores públicos de que trata o caput deste artigo 
que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal 
benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da 
República no 19, de 04 de junho de 1998.". 

"Art. 115 - Fica garantida a contagem em dobro das férias-prêmio 
não gozadas: 

I - para fins de concessão de aposentadoria, ao servidor que tenha 
cumprido os requisitos para obtenção de tal benefício até a data da 
publicação da Emenda à Constituição Federal no 20, de 15 de 
dezembro de 1998; 

11 - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, 
quando da aposentadoria, ao servidor que tenha cumprido os 
requisitos para a obtenção de tal benefício até a data de publicação 
desta Emenda.". 

"Art. 116 - Os servidores e militares na ativa poderão, por opção 
expressa e na forma da lei, substituir pelo novo sistema de adicional 
de desempenho, no ãmbito dos planos de carreiras, as vantagens por 
tempo de serviço que venham a ter direito a perceber.". · 



"Art. 117 - É vedada a percepção de qualquer acrésCimo 
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pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço aos servidores 
que ingressarem no serviço público após a publicação desta Emenda 
Constitucional, exc!3tuado o disposto no §§ 3° e 9° do art. 31 da 
Constituição do Estado." 

Art. 3° - Ficam revogados os incisos I, 11, 111, IV, V e VI e do art. 31; 
os§§ 1°, 2° e 3° do artigo 32 da Constituição do Estado. 

Art. 4° - Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na 
data de sua publicação." , 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 50/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Com fulcro no art. 64, 11, da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

apraz-me encaminhar a V. Exa., para consideração dessa egrégia 
Assembléia, a apensa proposta de emenda à Constituição, que institui 
a Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências. 

Trata-se, como poderá verificar, de matéria de relevante interesse 
público, já que confere novo e atualizado ordenamento às atividades 
da advocacia pública do Estado. Ao propô-la, entre outros aspectos 
levei em consideração as inovações introduzidas pela Carta Magna no 
âmbito federal, as quais me permito brevemente ilustrar: 

A Constituição Federal, em seu art. 131, outorgou o exercício da 
advocacia pública àquela instituição denominada Advocacia-Geral da 
União, a qual representa a União judicial e extrajudicialmente, e 
também se incumbe da consultoria e assessoramento jurídico ao 
Poder Executivo Federal; 

Em Minas Gerais, à exigência de harmonização das funções 
administrativas soma-se a necessidade de centralizar - num único 
ente - as diretrizes jurídicas que nortearão os diversos órgãos da 
administração. Essa centralização irá contribuir para viabilizar o 
dinamismo, a transparência e a eficácia que o povo mineiro nos 
requer no trato da caus9. pública. Nesse pressuposto, sintetizamos as 
proncipais modificações que estão sendo recomendadas, a saber: a 
atual Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria Geral da 
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Fazenda Estadual passam a integrar a Advocacia-Geral, 
transformando-se os cargos das respectivas carreiras em cargos da 
carrreira da advocacia pública do Estado, com os mesmos deveres, 
direitos, remunerações e vantagens; a Advocacia-Geral do Estado 
terá por chefe o Advogado-Geral, de livre nomeação do Governador, 
observadas as qualificações exigidas em lei; compete à Advocacia-· 
Geral a representação judicial e extrajudicial do Estado; lei -
complementar disporá sobre sua consultoria e assessoramento 
jurídicos ao Poder Executivo como um todo; os demais órgãos· e 
unidades jurídicas do Estado terão subordinação técnica e jurídica, 
mas não administrativa, à Advocacia-Geral. 

Em síntese, a proposição não negligencia a boa organização 
administrativa, a coerência e a continuidade do trabalho. Na verdade, 
aquilo que nela se sugere implantar representa considerável e positivo 
avanço, pelo que confio em que essa Assembléia - ao fazê-la tramitar 
-irá reservar-lhe a prioridade compatível com sua importância. 

Com elevado apreço e consideração, firmo-me atenciosamente, 
Belo Horizonte, de de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 49/2003 
Institui a Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências. 
Art. 1 o - O inciso XV do art. 62 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 62- ........................................................................ . 
XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o 

Advogado-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade;". 
Art. 2° - O inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 90- ........................................................................ . 
XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, o Advogado-Geral do 

Estado e o Defensor Público Geral, nos termos desta Constituição;". 
Art. 3°- As alíneas "a" e "c" do inciso I do art. 106 da Constituição do 

Estado passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 106- .......................................................................... . 
I - .......... ···································· ........................................ . 
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o Advogado

Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns) 
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c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal 
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas 
causas de sua competência recursal, de Secretário de Estado, do 
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e 
do Advogado-Geral do Estado;". 

Art. 4°- O§ 5° do art. 118 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: ' 

Art. 118 - ..................................................................................... · 
§ 5° - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, 

em tese, de norma legal ou ato normativo estadual, citará, 
previamente, o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral da 
Assembléia Legislativa, que defenderão o ato ou texto impugnado, ou, 
no caso de norma legal ou ato normativo municipal, o Prefeito e o 
Presidente da Câmara Municipal, para a mesma finalidade.". 

Art. 5° - O art. 128 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 128 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao 
Governador do Estado, é a instituição que, diretamente ou através de 
órgão vinculado, representa o Estado, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que sobre ela dispuser, 
as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder 
Executivo. 

§ 1 o - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado-Geral 
do Estado, de livre nomeação do Governador do Estado entre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 

§ 2° - Subordinam-se, técnica e juridicamente, ao Advogado-Geral 
do Estado, as consultorias, assessorias, departamentos jurídicos, 
procuradorias das autarquias e fundações e demais órgãos e 
unidades jurídicas integrantes das administrações direta e indireta do 
Estado. 

§ 3° - O ingresso na classe inicial da carreira da advocacia pública 
do Estado depende de ~oncurso público de provas e títulos, realizado 
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do 
Estado de Minas Gerais, em todas as suas fases. 
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§ 4° - Ao integrante da carreira referida no § 3° é assegurada 

estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação 
de desempenho. . · 

§ 5o - Lei complementar poderá estabelecer que ao integrante; de 
carreira da advocacia pública do Estado seja vedado o exercício da 
advocacia fora de suas atribuições institucionais e exigida dedicação 
iniegK~["!~::~,xc:;lyS,_iya .. às aHvJdades do cargo, excetuadas as hipóteses 
dê~ a~i;lp;!Uiéf<?ã'ô11·íGita,·d(;lccargo§ públicos. 
· § 6<b-:c.No processójudida,l q·ue versar sobre ato praticado pelo Poder 
Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado 
incumbe à Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa, na forma do 
§ 2° do art. 62." 

Art. 6° - O art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias tem alterada a redação dos§§ 1°, 2°, 3° e 4° e acrescidos 
os§§ 5° a 1 O, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22- ..................................................................................... . 
§ 1 o - Passam a denominar-se Advocacia-Geral do Estado e 

Advogado-Geral do Estado, respectivamente, a Procuradoria-Geral do 
Estado e o cargo de Procurador-Geral do Estado. 

§ 2° - Os cargos de Procurador-Geral Adjunto do Estado e de 
Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual passam a denominar-se 
Advogado-Geral do Estado Adjunto. 

§ 3° - A antiga Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual passa a 
integrar a Advocacia-Geral do Estado com a denominação de 
.Procuradoria de Tributos e Finanças para o desempenho das 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico e representação 
judicial e extrajudicial do Estado em matéria tributária. 

§ 4° - São transformados em cargos de Advogado do Estado, da 
carreira da advocacia pública do Estado, os cargos efetivos, vagos e 
ocupados, das carreiras de Procurador do Estado e de Procurador da 
Fazenda Estadual. 

§ 5° - São enquadrados na carreira da advocacia pública do Estado 
os titulares dos cargos efetivos de Procurador do Estado e Procurador 
da Fazenda Estadual. 

§ 6° - O enquadramento de que trata o § 5° observará a mesma 
correlação existente entre as classes e os níveis das carreiras 
mencionadas no§ 4°. 
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§ 7° - Para fim de antigüidade na carreira da advocacia pública 

do Estado, observar-se-á o tempo considerado para antigüidade. nas 
respectivas carreiras de origem. 

§ 8° - Fica extinto o cargo de Procurador-Geral. da Faze·nda 
Estadual. 

§ 9° - Os servidores de qualquer dos poderes do Estado, da 
administração direta ou indireta, ao terem exercício na Advocacia
Geral do Estado, não serão prejudicados em seus direitos e 
vantagens. 

§ 1 O - A vedação a que se refere o § 5° do art. 128 da Constituição 
não se aplica aos integrantes de carreira da advocacia pública do 
Estado nomeados até 27 de abril de 2005.". 

Art. 7° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação." · 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 51/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
proposta de emenda à Constituição do Estado, que altera normas 
previdenciárias da Constituição. 

A previdência social em todo o mundo tem passado por um amplo 
processo de discussão e reformulação. Os modelos que vinham 
sendo adotados durante as últimas décadas começaram a dar sinais 
de falência, e as regras então vigentes se mostraram insustentáveis 
por uma série de razões, entre elas, o aumento acentuado da 
população idosa. No Brasil, não é diferente; estima-se aqui que o 
percentual de idosos na população passará de 5,1% em 2000 para 
8,9% em 2020. 

Uma profunda reforma no sistema previdenciário brasileiro, tanto no 
regime de previdência geral, quanto no regime de previdência dos 
servidores públicos, tornou-se imprescindível para, primeiramente, 
assegurar a sua razão de ser como pilar social, isto é, o pagamento 
dos benefícios previdenciários em vigor e para as futuras gerações, a 

. ~----------------------------------~------------------~~ 
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partir de uma sustentação financeira e atuarial, de modo que o 
sistema pudesse arcar com suas despesas sem a necessidade de 
recorrer constantemente às receitas públicas. Em segundo. lugar, 
resguardar a economia do País. 

. Nesse contexto, a União encaminhou ao Senado Federal proposta 
de Emenda à Constituição da República, com vistas a dar maior 
eficiência ao sistema previdenciário dos servidores públicos e a 
garantir sua sustentabilidade, razão pela qual propõe-se essa 
adequação à Constituição do Estado, com destaque para os seguintes 
itens: 

- Introduz o caráter contributivo do sistema de previdência dos 
servidores públicos estaduais, os quais deverão cumprir requisitos 
cumulativos para aposentadoria de idade (55 anos, se mulher e 60 
anos, se homem), tempo de contribuição (30 anos, se mulher e 35 
anos, se homem), tempo mínimo de 5 anos no cargo e de 1 O anos no 
serviço público; 

- Veda expressamente a contagem de tempo fictício e o acúmulo de 
proventos com remuneração, excepcionando as acumulações lícitas 
previstas no texto constitucional; 

- Prevê a possibilidade de adoção do regime de previdência 
complementar para os servidores públicos estaduais; 

- Prevê adoção de teto igual ao do regime geral para os novos 
servidores, desde que o Estado institua regime de previdência 
complementar, observado o disposto no art. 202 da Constituição da 
República; 

- Autoriza o Estado a constituir fundos de natureza previdenciária; 
- Estabelece o cálculo dos proventos baseado no benefício médio, o 

qual leva em conta as contribuições do servidor, tanto para o regime 
próprio quanto para o regime geral; 

- Limita o valor das pensões a até 70% do valor de seu provento ou 
remuneração; 

- Determina a existência de um único órgão gestor da previdência. 
Vale destacar, ainda, que a alteração da Constituição do Estado faz

se necessária, considerando que a autonomia de um Estado passà, 
necessariamente, pela sua Constituição, e a de Minas Gerais não foi 
contemplada sequer pelas alterações advindas da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998. 
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Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é " 

de suma importância tanto para o Tesouro do Estado, na medida em 
que o caráter contributivo do sistema previdenciário fica efetivamente 
instituído, quanto para o servidor que passa a ter maiores garantias 
quanto à viabilidade financeira da percepção de benefícios no longo 
prazo. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. .,i 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 50/2003 
Altera normas previdenciárias da Constituição do Estado. 
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos 

termos do art. 64, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a 
seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1 o - A Constituição do Estado passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 24- .................................................................... . 
§ 6° - O Estado, no âmbito de cada Poder, instituirá contribuição 

social cobrada de seus servidores para custeio, em benefícios destes, 
do regime previdenciário próprio de que trata o art. 36, cuja alíquota 
não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União. 

"Art. 36 - Aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo 
do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime próprio de previdência social de caráter contributivo, 

. observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo, e serão aposentados, tendo seus proventos 
calculados a partir dos valores fixados na forma do § ao: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

I 
I 
I 
I 
L 
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efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

. condições: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de ·contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; '·, 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribui9ão. 

§ 1 o - E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados os casos de atividade exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
integridade física, definidos em lei complementar. 

§ 2° - Os servidores não abrangidos pelo "caput" deste artigo terão 
seu regime previdenciário regulamentado em lei complementar. 

§ 3° - O tempo de contribuição federal, municipal ou de outros 
Estados será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 4° - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critério 
estabelecidos em lei. 

§ 5° - Lei complementar disporá sobre a concessão do benefício da 
pensão por morte, que será de até 70% (setenta por cento) do valor 
dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que 
teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, 
observado o disposto no§ ao. 

§ 6° - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da 
data do requerimento , de aposentadoria, na forma de lei 
complementar, e sua não-concessão importará o retorno do 
requerente para o cumprimento do tempo de contribuição que, àquela 
data, faltava para aquisição do direito. 

§ 7° - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos 
regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. , 

§ ao - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de 
I 

..___ ___ o ___ _. 
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sua concessão, não poderão exceder à remuneração do servidor 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que ser\tiu de 
referência para a concessão da pensão, limitados ao valor máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o artigo 201 da Constituição da República. 

§ 9° - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da 
sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como 
base para as contribuições recolhidas aos regimes de previdência de 
que tratam este artigo e o artigo 201 da Constituição da República, na 
forma da lei. 

§ 1 O - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no inciso 111, alínea 
"a", deste artigo, para o professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil-e no 
ensino fundamental e médio. 

§ 11 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de 
mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência 
previsto neste artigo. 

§ 12 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício. · 

§ 13 - É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes deste artigo, e dos artigos 40, 42 e 142 da 
Constituição da República com remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 

. em lei de livre nomeação e exoneração. 
§ 14 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição da 

República, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive 
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, 
bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o Regime 
Geral de Previdência Social, e ao montante resultante da adiÇão de 
proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na 
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração., e de cargo eletivo. 

§ 15 - Além do disposto neste artigo, o regime próprio de previdência 
social do Estado observará, no que couber, os requisitos e critérios 

fixados para o Regime Geral de Previdência Social. , 
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§ 16 - O Estado, por iniciativa do Poder Executivo; instituirá Regime 
Co~plem.~ntar de ~revidência Social_ para os servidores abrangidos 
no caput de~t~ ~rtrgo, na f~rma da ler, observado o disposto no artigo 
202 da Constrturçao da Republica. 

§ 1~- _O_ limite imp?s~o aos benefícios de que trata o artigo 201 da 
Constrturçao da Repubhca somente poderá ser aplicado ao valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que 
trata _este artigo após a instituição do regime de que trata o parágrafo 
antenor. 

~ 18 -Todas a_s _remun~rações de contribuição considerados para o 
calculo do benefrcro prevrsto no §8° serão devidamente atualizados na 
forma da lei. 

§ 19 ~Não incidi~á contribuição sobre os proventos de aposentadoria 
e ~e_nsoes concedrdas pelo regime de que trata este artigo, até o limite 
max~mAo _estabe_lecido para os benefícios do regime geral de 
prevrdencra socral de que trata o artigo 201 da Constituição da 
República. 

"Art. 39- ·································································· 
§ o11 -Aplica-se ao militar, o disposto nos incisos I, 11, 111, IV e v e no 

§ 1 do art. 31 e nos§§ 3°, 5° e 12 do art. 36 desta Constituição e no 
art. 7°, VI, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e no art. 37, XI, XIII, XIV e XV da 
Constituição da República, e a seus pensionistas o §5° do art. 36 
desta Constituição. 

··············································································· " 
"Art. 98- ····································································· 
V - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus 

dependentes observarão o disposto no art. 36. 

················································································ 
"Art. 125 - ···································································· 
1- ............................................................................... .. 
d) aposentadoria e pensão de seus dependentes observado o 

disposto no art. 36; 
e) os direitos previstos no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX da 

Constituição da República e nos incisos I, 11 e 111 do art. 31 . 

··················································································· 
Art. 2o - A Constituição do Estado fica acrescida dos seguintes 

l 
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artigos 300 e 301 : 
"Art. 300 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelos gestores do 

regime de previdência próprio dos servidores titulares de cargo efetivo 
do Estado, ainda que a conta do Tesouro Estadual, e os não sujeitos 
ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos pelo 
Regime Geral de Previdência Social observarão os limites fixados no 
art. 37, XI, da Constituição da República." · 

"Art. 301 .., Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento 
de proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos 
respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos 
dos respectivos tesouros, o Estado poderá constituir fundos 
integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei complementar, 
que disporá sobre a natureza e administração desses fundos." 

Art. 3° - Ficam acrescidos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado os seguintes artigos 111 a 123: 

"Art. 111 - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a 
qualquer tempo, aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, 
bem como aos seus dependentes que tenham cumprido os requisitos 
para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da 
legislação então vigente, observadas as normas da Constituição da 
República aplicáveis. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as 
exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a isenção da contribuição previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 36, 
"caput", 111, "a", desta Constituição. 

§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos 
servidores públicos referidos no "caput" deste artigo, em termos 
integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido nos termos 
da Constituição da República, bem como as pensões de seus 
dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à 
época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para 
a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação 
vigente. _ 

§ 3° - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas 
disposições constitucionais vigentes nos termos da Constituição da 
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República, aos servidores e militares, inativos e pensionistàs, aos 

. anistiados e _ é!OS ex-combatentes, assim como aqueles. que já 
cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, 

·-observado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição da República." 
"Art. 112 - Observado o disposto no art. 36, § 12, da Constituição do 

Estado, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 
efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, 

.será contado como tempo de contribuição." 
"Art. 113 - Observado o disposto no artigo anterior deste ADCT e 

ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela 
estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com 
proventos calculados de acordo com o art. 36, §5°, desta Constituição, 
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na 
administração pública, direta, autárquica e fundacional, nos termos da 
Constituição da República, quando, cumulativamente: 

I -tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito 
anos de idade, se mulher; 

11 - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

111- contar tempo de contribuição igual, no mínimo à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento 

do tempo que, nos termos da Constituição da República, faltaria para 
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo, que optar por antecipar sua 
aposentadoria na forma do caput, terá seus proventos de inatividade 
reduzidos em 5% (cinco por cento) para cada ano antecipado, em 
relação aos limites de idade estabelecidos no art. 36, caput, 111, "a", 
observado o disposto no art. 36, §1 O desta Constituição. 

§ 2° - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

§ 3° - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado 
ou o membro do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se 
homem, terá o tempo de serviço exercido, nos termos da Constituição 
da República, contado com o acréscimo de dezessete por cento. 

§ 4° - O professor, servidor do Estado, incluídas suas autarquias e 
fundações, que, até a data da publicação desta Emenda, tenha 
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mgressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que 
opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput" deste artigo 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emend~ 
contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e vinte 
por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com 
tempo de efetivo exercício das funções de docência, observado 0 
disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 5o - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as 
exigências para aposentadoria estabelecida no "caput" deste artigo, 
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 36; caput, 
11, desta Constituição." 
~'Art. 114 ~ A vedação prevista no artigo 36, § 13, desta Constituição, 

nao se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e 
militares que, nos termos da Constituição da República, tenham 
ingressado novamente no serviço público por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na 
Constituição da República, sendo-lhes proibida a percepção de mais 
de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem 
o art. 36, desta Constituição, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, 
o limite de que trata o §14 desse mesmo artigo." 

"Art. 115 - Até que lei discipline os critérios de concessão do 
benefício previsto no art. 36, §5°, será aplicado, para efeito de 
concessão, o limite de 70% (setenta por cento) do valor dos proventos 
do servidor falecido, observado o disposto nos§§ 8° e 17 do art. 36." 

"Art. 116 - Fica vedado o aporte de recursos a entidade de 
previdência complementar privada pelo Estado, suas autarquias e 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, e 
outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, 
situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 
exceder a do segurado." 

"Art. 117 - Os servidores inativos e pensionistas em gozo de 
benefícios na data de promulgação desta Emenda, bem como os 
alcançados pelo art. 111 deste ADCT, contribuirão para o custeio do 
regime próprio de que trata o art. 36 desta Constituição com 
percentual igual ao estabelecido para os servidores ocupantes de 
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cargos efetivos. " 

Parágrafo único - A contribuição previdenciária a que se refere o 
"caput" incidirá apenas sobre parcela dos proventos que supere o 
limite de isenção do imposto previsto no art. 153, 111 da· Constituição da 
República." 

"Art. 118 - Fica vedada a existência de mais de um regime próprio 
de previdência social para os servidores ocupantes de cargos efetivos 
e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime no Estado de 
Minas Gerais." 

"Art. 119 - Para os servidores ocupantes de cargos efetivos do 
Estado que ingressaram no serviço público estadual até a data de 
publicação desta Emenda, os proventos de aposentadorias e 
pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de 
pensão. 

§ 1 o - O cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua 
concessão, considerará as remunerações do servidor que serviram de 
base para as contribuições efetuadas ao regime próprio de 
previdência de que trata este artigo e o Regime Geral de Previdência 
de que trata o art. 201 da Constituição da República. 

§ 2° - Ao servidor de que trata o "caput", somente poderá ser 
aplicado o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência de que trata o art. 201 da Constituição da República, 
mediante sua prévia e expressa opção, desde que instituído o regime 
de previdência complementar de que trato o §16 do art. 36 desta 
Constituição. 

§ 3° - Aos servidores e pensionistas de que trata o caput, aplica-se o 
disposto' no art. 36, § 4° da Constituição." 

"Art. 120 - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição da 
República, os proventos de aposentadoria e as pensões dos 
servidores inativos e pensionistas do Estado em gozo dos benefícios 
na data de promulgação desta Emenda, bem como os alcançados 
pelo art. 111 deste ADCT, serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 

I 
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concedidos aos .servidores em atividade, inclusive quando ~
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da· pensão, na forma da lei." 

"Art. 121 - Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o 
inciso XI, do art. 37, da Constituição da República, será considerado 
para os fins do limite fixado nesse inciso, o valor da maior 
remune~ação atribuída na data de entrada em vigor desta Emenda a 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de 
representação e da parcela percebida em razão de tempo de serviço, 
aplicando-se como limite no Estado, o subsídio mensal do 
Governador, se inferior." 

"Art. 122 - Os vencimentos, a remuneração, os subsídios, as 
vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, 
pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais e de 
qualquer natureza que estejam sendo recebidos pelos ocupantes de 
cargos, empregos ou função pública da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional e dos membros de quaisquer dos Poderes, 
do Ministério Público, do Tribunal de Contas, bem como pelos 
detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos, em 
desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos 
limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de 
direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título." 

"Art. 123 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e 
auxílio-reclusão para os servidores titulares de cargo efetivo, e seus 
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles qúe 
tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao montante estabelecido 
no art. 13 da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998." 

Art. 4° - Revogam-se o § 7° do art. 24, o § 5° do art. 101 e os arts. 
282 e 287 desta Constituição. 

Art. 5° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação." 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 52/2003* 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente: 
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Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 
submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
projeto de lei complementar incluso, que modifica a Lei Complementar 
no 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de 

, previdência e assistência dos servidores civis do Estado de Minas 
Gerais. _ 

A alteração proposta no presente projeto de lei complementar 
justifica-se na medida em que a questão da previdência dos 
servidores públicos é, certamente, o maior desafio a ser enfrentado 
pelos atuais governantes. No país como um todo, a necessidade de 
financiamento dos Regimes Próprios de Previdência Social alcançou, 
no ano 2000, o incrível índice de 4,2% do PIB, sobrepondo, em muito, 
vários gastos nas áreas sociais, e boa parte da crise financeira pela 
qual passa o Estado de Minas Gerais está relacionada com o 
comprometimento da folha de pessoal, tendo em vista que os inativos 
já representam 43% do total dessa. 

Em Minas Gerais, essa Casa já mostrou estar ciente do 
agravamento da questão previdenciária, mormente em função de seu 
enorme déficit e da importância de equacioná-lo, quando aprovou o 
projeto de lei que instituiu o Regime Próprio de Previdência dos 
servidores públicos civis do Estado de Minas Gerais - Lei 
Complementar no 64, de 25 de março de 2002, a qual contempla a 
separação das massas de servidores de forma a permitir a formação 
de fundo capitalizado para os servidores que ingressassem a partir de 
31 de dezembro de 2001, ficando a atual massa de servidores sob a 
responsabilidade do Tesouro do Estado. 

No entanto, vale ressaltar que essa foi uma visão de longo prazo e 
que, no curto prazo, a necessidade de separação das massas, em 
face do alto custo de transição dos atuais ativos e inativos, estimado 
em R$48 bilhões, traria uma situação bastante onerosa ao Tesouro, 
uma vez que esse não dispunha do montante necessário para aportar 
em fundo previdenciário. 

Portanto, faz-se necessário buscarem-se alternativas que minimizem 
o problema previdenciário de curto prazo. Nesse sentido propõe-se: · 
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- Fim do repasse de 2% do Tesouro do Estado para o IPSEMG, 

a título de taxa de administração; 
- Previsão do regime de previdência complementar no âmbito do 

Estado, com isso fica instituído o sistema de previdência estadual; 
- Inclusão dos notários, ingressos até 1994, como segurados 

obrigatórios do sistema; 
- Vedação expressa da possibilidade de o IPSEMG estabelecer 

convênios, de natureza previdenciária com os Municípios, conforme 
determina a Lei Federal n° 9.717/1998; 

Instituição de parcela mínima de contribuição para a saúde, 
excetuando-se dessa imposição os servidores de baixa renda que 
continuaram contribuindo com 3,2%. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
suam importância tanto para os servidores, que terão mais garantias 
quanto ao recebimento de seus benefícios, na medida em que seu 
sistema de previdência é aprimorado, quanto para a sociedade, que 
terá mais investimentos, na medida em que o Tesouro do Estado 
consegue, em alguma medida, ser desonerado. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 25/2003 

Altera a Lei Complementar no 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 e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o - A Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1° - Fica instituído o Sistema Estadual de Previdência Social 
dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, nos termos desta 
lei complementar." 

"Art. 2° - Compõem o Sistema Estadual de Previdência Social: 
I - O Regime Próprio qe Previdência Social, de caráter obrigatório e 

contributivo; ' 
11- O Regime de Previdência Complementar, de caráter facultativo e 
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contributivo. 

Parágrafo único .. - O Regime de Previdência Complementar de que 
. trata o inciso 11 será disciplinado em lei específica." · 

"Art. 3°- ..................................... h 

V - os notários, registradores, escreventes e auxiliares admitidos até 
19 de dezembro de 1994 e não optantes do Regime Geral de 
Previdência Social. 

"Art. 5°- .................................... . 

I - ··············································· 
d) pela constituição de novo vínculo familiar. 
11 - ............................................. . 
c) pela constituição de novo vínculo familiar. 

" 
"Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por 

subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer 
natureza, bem como vantagens pecuniárias de caráter permanente, 
ressalvado o prêmio por produtividade regulamentado em lei, que o 
segurado perceba em folha de pagamento, na condição de servidor 
público. 

"Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os artigos 
29 e 30 serão depositados no Fundo Financeiro da Previdência -
CONFIP- e para o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais
FUNPEMG -, instituídos por esta lei complementar, observado o 
disposto nos artigos 50 e 37". 

"Art. 47 - O servidor público em exercício em órgão ou entidade 
distintos dos de sua lotação permanecerá vinculado, para fins 
previdenciários, ao cargo de origem, ficando a contribuição e o valor 
do benefício limitados à retribuição-base a que faria jus no órgão ou 
entidade de origem, vedada a incorporação, em sua remuneração ou 
provento, de qualquer parcela remuneratória decorrente desse 
exercício. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a 
servidor da administração direta, do Poder Executivo, ocupante de 
cargo de provimento em comissão em outro órgão da própria 
Administração Pública Direta.". 
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"Art. 49 - Fica instituído o Fundo Financeiro de Previdência - : 

CONFIP -, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, com a 
finalidade de prover os recursos necessários para garantir o 
pagamento dos benefícios concedidos na forma do artigo 38, 
observado o disposto nos artigos 39 e 50 desta Lei Complementar." 

"Art. 70 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
serão concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada, se a 
criança tiver até 1 (um) ano de idade, 60 (sessenta) dias, se a criança 
tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e 30 (trinta) dias, se a 
criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. 

Parágrafo único - A licença de que trata o "caput" não será 
concedida mais de uma vez em relação à mesma criança." 

"Art. 80 - Fica quitada sessenta por cento da dívida do Tesouro do 
Estado para com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - IPSEMG -, decorrente do atraso no recolhimento 
das contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, por 
meio de pagamento mensal, no valor equivalente à diferença entre a 
receita das contribuições estabelecidas até a data de publicação desta 
lei complementar, destinadas ao custeio dos benefícios a que se 
refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas dos segurados que ingressaram 
no Estado até 31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos nesse inciso, para esses mesmos segurados. 

" 
"Art. 81 - Com vistas à quitação de sua dívida para com o Instituto 

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG
, nos termos do art. 80, o Estado, por meio de seus Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, suas autarquias e fundações, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas assumirá, por intermédio 
da CONFIP, a responsabilidade pelo custo dos benefícios de pensão 
por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos aos 
dependentes dos segurados de que trata o art. 3° cujo provimento 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001. 

Parágrafo único- O Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, 
repassará mensalmente ao I PSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o "caput", observado o disposto nesta lei complementar." 

"Art. 82 - Com vistas à quitação de sua dívida para com o Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG-
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, nos termos do art. 80, o Estado, por meio de seus Póderes 

, Legislativo, Ex~cutivo e Judiciário, suas autarquias e fundações, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas assumirá, por intermédio 
da CONFIP, a responsabilidade pelo custo dos benefícios de pensão 
por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos aos 
dependentes dos servidores públicos estaduais não titulares de cargo 
efetivo referidos no art. 79, desde que faça uso da faculdade referida 
nesse mesmo artigo. 

Parágrafo único- O Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, 
repassará mensalmente ao IPSEMG o custo dos benefícios de que 
trata o "caput"." 

"Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e 
odontológica básica, bem como social farmacêutica e complementar 
aos segurados referidos no art. 3° e servidores não titulares de cargo 
efetivo definidos no art. 79, extensiva a se.us dependentes. 

§ 1 o - O benefício a que se refere o "caput" deste artigo será 
custeado por meio do pagamento de contribuição, cuja alíquota será 
de 3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da remuneração de 
contribuição ou dos proventos do servidor, até o limite 
de vinte vezes o valor do vencimento mínimo estadual, não podendo 
ser inferior à R$30,00 (trinta reais). 

§ 2° - O piso mínimo de contribuição estabelecido no parágrafo 
anterior não se aplica ao servidor que tenha renda bruta mensal igual 
ou inferior ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 16 de dezembro de 1998, 
aplicando-se nesse caso a alíquota de 3,2% (três vírgula dois por 
cento). 

§ 3° - A contribuição referida no § 1 o será de 1 ,6% (um vírgula seis 
por cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos, no valor 
que exceder o limite de vinte vezes o valor do vencimento mínimo 
estadual. 

§ 4° - O Tesouro do Estado contribuirá com alíquota de 1 ,6% (um 
vírgula seis por cento) da remuneração do servidor, até o limite de 20 
(vinte) vezes o valor do vencimento mínimo estadual. 

§ 5° - A contribuição será descontada compulsoriamente e recolhida 
diretamente ao IPSEMG até o último dia previsto para pagamento da 
folha de servidores públicos do Estado. 
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§ 6° - A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo 

IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes 
mediante a comprovação do desconto no contracheque do último mê~ 
recebido ou do pagamento da contribuição diretamente ao IPSEMG 
até o último dia útil do respectivo mês, nos termos do regulamento. 

§ r - O disposto neste artigo, à exceção do § 4°, aplica-se às 
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a celebrar convênio de 
assistência à saúde exclusivamente com instituições públicas 
estaduais. 

§ 9° - O disposto no § 3° deste artigo não se aplica ao servidor, ao 
inativo e ao pensionista cuja vinculação ao serviço público estadual 
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001." 

"Art. 86 - Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra 
forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários 
entre o Estado, suas autarquias e fundações e os municípios, nos 
termos da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários cujos requisitos 
necessários a sua concessão tenham sido implementados após 27 de 
novembro de 1998 deverão ser custeados pelo Regime Próprio de 
Previdência, mediante acordo de encontro de contas a ser promovido 
entre o Tesouro do Estado, o IPSEMG e os municípios, nos termos do 
regulamento." 

"Art. 89-A - Os que perderam a condição de dependente dos 
segurados, bem como os pais destes, poderão continuar com o direito 
à assistência referida no art. 85 da Lei Complementar no 64, de 25 de 
março de 2002, mediante opção formal, desde que já tenha ocorrido 
pagamento da contribuição relativa à alíquota de 2,8% (dois vírgula 
oito por cento), observado o limite mínimo de contribuição de R$78,00 
(setenta e oito reais) por beneficiário." 

Art. 2° - Ficam mantidas as atuais alíquotas incidentes sobre a 
remuneração de contribuição, do segurado a que se refere o art. 3° da 
Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2003. 

Art. 3° - As alíquotas referidas no art. 2° serão revistas, 
automaticamente, a partir da edição de norma federal aplicada aos 
entes federados . 

..___---0----
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Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 

artigo 68, o artigo72, o artigo 77, os§§ 1° e 2° do artigo 81, os§§ 1C> e 
2° do artigo 82, o inciso 11 do artigo 88, da Lei Complementar n° 64;;de 
25 de março de 2002, os artigos 204 e 286 da Lei no 869, de 5 de 
julho de 1952, a Lei no 552, de 22 de dezembro de 1949 e a Lei no 
8.562, de 17 de maio de 1984. 

Parágrafo único - Ficam mantidos os pagamentos dos benefícios 
concedidos na vigência da Lei no 552, de 22 de dezembro de 1949 
custeadas diretamente pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais. ' 

Art. 5o - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação." 

- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 53/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei complementar, que disciplina o perda de cargo 
público e de função pública por insuficiência de desempenho de 
servidor público estável ou detentor de função pública no âmbito da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo estadual. 

A Emenda à Constituição no 49, de 13 de junho de 2001, introduziu 
no § 1 o do artigo 35 da Constituição Estadual e no art. 1 08 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias a previsão de o servidor 
público estável e do detentor de função pública perderem o cargo ou a 
função mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar. 

Entre as propostas do meu Governo, destaca-se o "choque de 
gestão", que se compõe de um conjunto de medidas administrativas 
com o objetivo de aumentar a eficiência e racionalizar o 
funcionamento da máquina pública. 

A perda de cargo ou função pública por insuficiência individual de 
desempenho é uma das mais importantes modificações introduzidas 
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na gestão de pessoal da administração pública do Poder 
Executivo, em decorrência das revisões constitucionais associadas às 
iniciativas da Reforma Administrativa do Estado, pois- valoriza a 
eficiência e a presteza dos servidores e, conseqüentemente, a 
Administração Pública do Poder Executivo estadual. 

O presente projeto de lei complementar arrola os seguintes critérios 
de julgamento a serem considerados na avaliação semestral de 
desempenho do servidor: qualidade do trabalho; produtividade no 
trabalho; iniciativa; presteza; aproveitamento em programa de 
capacitação; assiduidade; pontualidade; administração do tempo e 
tempestividade; uso adequado dos equipamentos e instalações de 
serviço; contribuição para redução de despesas e racionalização de 
processos; e capacidade de trabalho em equipe. 

A exigência de atendimento aos critérios mencionados propiciará 
que a administração pública do Poder Executivo tenha um· corpo de 
servidores com os níveis de qualidade, eficiência e capacitação 
necessários ao melhor funcionamento do serviço público. 

Saliento, ainda, que o projeto de lei complementar define as 
atividades exclusivas de Estado no âmbito da administração pública 
direta, autárquica e fundacional no âmbito do Poder Executivo 
estabelecendo procedimento especial de avaliação de desempenh~ 
para os servidores que desenvolvam tais atividades. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
grande relevância para a administração pública do Poder Executivo, 
pois permitirá a introdução de novos conceitos e padrões gerenciais 
que irão gerar melhoria e aprimoramento do funcionamento dos 
serviços públicos em prol dos cidadãos mineiros. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 26/2003 .·, 

Disciplina a perda de cargo público e de função pública por 
insuficiência de desempenho de servidor público estável ocupante de 
cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública na 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional ~·do Poder 
Executivo, e dá outras próvidências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
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decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Esta Lei Complementar disciplina a perda de cargo público 
ou função pública com fundamento, respectivamente, no art. 35, § 1°, 
111, da Constituição Estadual e no art. 1 08 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Art. 2° - As disposições desta Lei Complementar aplicam-se aos 
servidores públicos estáveis ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e aos detentores de função pública da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual. 

Art. 3° - Para fins do disposto nesta Lei Complementar, desenvolve 
atividade exclusiva de Estado, no âmbito da Administração Pública 
Estadual direta, autárquica e fundacional dos Poderes, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas, o servidor integrante das seguintes 
carreiras: 

I - de Procurador da Procuradoria-Geral do Estado e da 
Procuradoria da Fazenda Estadual; 

11 - de Fiscal de Tributos e Receitas Estaduais da Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

111 - de Policiais Civis; 
IV - de Defensores Públicos. 
Parágrafo único - As carreiras de servidores não arroladas nos 

incisos deste artigo que caracterizem o exercício exclusivo de funções 
de fiscalização ou poder de polícia serão, por lei específica, 
consideradas integrantes das carreiras de atividades exclusivas de 
Estado. 

Art. 4° - A perda de cargo ou de função pública por insuficiência de 
desempenho de que trata esta Lei Complementar somente ocorrerá 
após processo administrativo em que seja assegurado ao servidor o 
contraditório e a ampla defesa. 

Art. 5° - As normas gerais sobre o processo administrativo são 
aplicáveis subsidiariamente aos preceitos desta Lei Complementar. 

Capítulo li 
Da Avaliação de Desempenho 

Art. 6° - O servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo 
e o detentor de função pública submeter-se-ão a avaliação semestral '. 



de desempenho, obedecidos os princrpros da 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
ampla defesa. 
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legalidade, 
contraditório e 

§ 1 o - O órgão ou entidade dará conhecimento prévio aos seus 
servidores das normas, dos critérios e dos padrões a serem utilizados 
para a avaliação de desempenho de que trata esta Lei Complementar. 

§ 2° - A avaliação semestral de desempenho de que trata esta Lei 
Complementar será realizada mediante a observância dos seguintes 
critérios de julgamento: 

I - qualidade do trabalho; 
11 - produtividade no trabalho; 
111 - iniciativa; 
IV- presteza; 
V - aproveitamento em programa de capacitação; 
VI - assiduidade; 
VIl - pontualidade; 
VIII -administração do tempo e tempestividade; 
IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 
X - contribuição para redução de despesas e racionalização de 

processos; 
XI- capacidade de trabalho em equipe. 
§ 3° - A definição dos critérios a que se refere o parágrafo anterior e 

os sistemas de avaliação serão regulamentados pelo chefe do Poder 
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, observado o mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de ponderação para os critérios definidos nos 
incisos I a V do § 2° e escala de pontuação adotando os seguintes 
conceitos de avaliação: 

I - excelente; 
11- bom; 
111 - regular; 
IV - insatisfatório. 
§ 4° - Receberá o conceito de desempenho insatisfatório o servidor 

cuja avaliação total, considerados todos os critérios de julgamento 
aplicáveis em cada caso, seja igual ou inferior a 60% (sessenta por 
cento) da pontuação máxima admitida. 

Art. 7° - A avaliação semestral de desempenho será realizada por 
comissão de avaliação composta por servidores de nível hierárquico 
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não inferior ao do avaliado, sendo um deles o seu chefe imediato 
e tendo dois deles pelo menos 3 (três) anos de exercício no órgão ou 
entidade a que ele esteja vinculado. 

§ 1 o - A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente 
superior, tendo como instância de homologação máxima os 
Secretários Adjuntos ou equivalentes nos órgãos e entidades, dela 
dando ciência ao interessado. 

§ 2° - O conceito de avaliação semestral será motivado 
exclusivamente com base na aferição de critérios previstos nesta Lei 
Complementar, sendo obrigatória a indicação dos fatos, das 
circunstâncias e dos demais elementos de convicção no termo final de 
avaliação, inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas 
testemunhais e documentais, quando for o caso. 

§ 3° - É assegurado ao servidor ou detentor de função pública o 
direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que 
tenha por objeto a avaliação de seu desempenho. 

§ 4° - O servidor ou detentor de função pública será notificado do 
conceito semestral que lhe for atribuído, cabendo pedido de 
reconsideração, no prazo máximo de 1 O (dez) dias, para a autoridade 
que homologou a avaliação, que decidirá em igual prazo. 

§ 5° - Na hipótese de avaliação de desempenho de servidor que 
desenvolve atividades exclusiva de Estado, a comissão de avaliação a 
que se refere este art. 7°, será composta exclusivamente por 
servidores da mesma carreira ou categoria funcional do servidor 
·avaliado. 

Art. 8° - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração, 
caberá recurso hierárquico com efeito suspensivo à autoridade 
máxima do órgão ou entidade em que o servidor ou detentor de 
função pública estiver lotado, no prazo de 1 O (dez) dias, o qual 
constitui, nesta matéria, a última instância em via administrativa. 

Art. go - Os conceitos semestrais atribuídos ao servidor ou detentor 
de função pública, os instrumentos de avaliação e os respectivos 
resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos 
narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as 
metodologias e os critérios utilizados na avaliação serão arquivados 
em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo 
servidor ou detentor de função pública a qualquer tempo. · 
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Art. 1 O - O termo de avaliação semestral, quando concluir pelo 

desempenho insatisfatório ou regular do servidor ou detentor de 
função pública, indicará as medidas de correção necessárias. 

Art. 11 - O termo de avaliação relatará obrigatoriamente as 
deficiências identificadas no desempenho do servidor ou detentor de 
função pública, considerados os critérios de julgamento previstos 
nesta Lei Complementar. 

Art. 12 - As necessidades de capacitação e treinamento do servidor 
ou detentor de função pública cujo desempenho tenha sido 
considerado insatisfatório ou regular serão consideradas e priorizadas 
no planejamento dos programas de capacitação do órgão ou da 
entidade. 

Capítulo 111 
Da Perda de Cargo ou de Função Pública por Insuficiência de 

Desempenho 
Art. 13 - Será demitido o servidor estável ocupante de cargo de 

provimento efetivo ou detentor de função pública que receber:-
1 - 2 (dois) conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório; 
11 - 3 (três) conceitos interpolados de desempenho insatisfatório nas 

últimas 5 (cinco) avaliações, ou; 
111 - 4 (quatro) conceitos interpolados de desempenho insatisfatório 

nas últimas 1 O (dez) avaliações; 
Parágrafo único - A autoridade responsável pela homologação da 

avaliação de desempenho deverá ter o resultado das avaliações 
anteriores para fins de aferição do disposto neste artigo, devendo 
informar à autoridade responsável pela demissão do servidor a 
confirmação do segundo conceito sucessivo, o terceiro interpolado em 
cinco avaliações ou o quarto interpolado em dez avaliações de 
desempenho insatisfatório. 

Art. 14 - O ato de demissão será publicado, de forma resumida, no 
órgão oficial de imprensa do Estado, com menção ao cargo ou função, 
ao número da matrícula e à lotação do servidor ou detentor de função 
pública. 

Art. 15 - Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade a 
demissão a que se refere o artigo anterior, observado o disposto nos 
arts. r a 13 desta Lei Complementar, cabendo recurso, com efeito 
suspensivo, no prazo de 15 dias, ao Conselho de Administração de 
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Pessoal - CAP - que decidirá em 30 (trinta) dias, e que constitui, 
nesta matéria, a últirna instância recursal em via administrativa. r >. 

Art. 16 - Na hipótese de processo administrativo que decidir pela 
perda do cargo de servidor que desenvolve atividade exclusiva de 
Estado, antes da publicação do ato de demissão, o servidor será 
notificado, sendo-lhe assegurado o direito de requerer reconsideração 
da decisão, com efeito suspensivo, para a autoridade responsável 
pela demissão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, decidindo-se o 
pedido em igual prazo. 

Parágrafo único - Contra a decisão de que trata o caput deste artigo, 
poderá ser interposto recurso com efeito suspensivo ao Conselho de 
Administração de Pessoal - CAP, no prazo de 30 (trinta) dias, que 
decidirá em igual prazo e que constitui, nesta matéria, a última 
instância recursal em via administrativa. 

Capítulo IV 
Da Contagem dos Prazos 

Art. 17 - Os prazos previstos nesta Lei Complementar começam a 
correr a partir da data de cientificação ou publicação oficial, excluindo
se da contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1 o - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou 
se este for encerrado antes do horário normal. 

§ 2° - Os prazos previstos nesta Lei Complementar contam-se em 
dias corridos. 

Art. 18 - Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 
prazos processuais previstos nesta Lei Complementar não serão 
prorrogados. 

Art. 19 - Esta Lei Complementar será regulamentada por cada chefe 
de Poder no prazo de 90 dias. 

Art. 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua 
publicação. 

Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos ternos do art. 
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 54/2003* 



Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
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Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 
submeter á apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 0 
presente projeto de lei complementar, que dispõe sobre a instituição 
do Afastamento Voluntário Incentivado - AVI -, no âmbito da 
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo. 

O projeto ora encaminhado tem por objetivo permitir ao servidor a 
opção por um período de afastamento com duração de seis meses ou 
dois anos, sujeito a prorrogação e incentivado pelo pagamento de 
parcelas remuneratórias, a título de indenização. ' 

A proposta de instituir o Afastamento Voluntário Incentivado - AVI -
surge em um momento no qual se impõe, em caráter de urgência, a 
adoção de medidas para reduzir o volume de despesas com pessoal, 
adequando o orçamento público aos limites determinados pela Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. A opção do servidor 
pelo Afastamento Voluntário Incentivado fará com que a remuneração 
do cargo ou função pública seja temporariamente substituída por uma 
parcela paga a título de indenização. Desta forma, a instituição do AVI 
representa uma alternativa para reduzir o impacto da folha de 
pagamento de pessoal sobre os gastos públicos, além de preservar 
alguma de remuneração para o servidor. 

É relevante observar que a concessão do A VI não dependerá 
apenas da opção manifestada pelo servidor, pois caberá à 
administração pública estadual decidir se o afastamento atende ou 
não à conveniência do serviço público, devendo também ser 
observado, para cada carreira e classe de cargos, o quantitativo 
máximo de servidores afastados, o qual será estabelecido em 
regulamento. É igualmente relevante o dispositivo que prevê que o 
período de gozo do Afastamento Voluntário Incentivado não será 
contado para fins de aposentadoria, pensões e vantagens. 

Pelo exposto, depreende-se a suma importância da aprovação da 
presente minuta. A instituição do Afastamento Voluntário Incentivado 
beneficiará tanto o servidor que pretende afastar-se do serviço público 
sem perder o vínculo. com a administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, quanto a administração pública 
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estadual, que terá melhores condições de adequar-se às diretrizes 
e vedações determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. _ 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 27/2003 

Institui o Afastamento Voluntário Incentivado - AVI -, no âmbito da 
Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o - Aos servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentores de 
função pública na Administração Pública estadual direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo poderá ser concedido Afastamento 
Voluntário Incentivado - AVI, observados os limites de número de 
servidores por cargo ou carreira estabelecidos em regulamento. 

§ 1 o - Os servidores ou detentores de função pública em AVI não 
perdem o vínculo com a Administração Pública direta, autárquica 
fundacional do Poder Executivo. 

§ 2° - É facultada à Administração Pública, no estrito interesse do 
serviço público, concessão ou prorrogação do AVI. 

§ 3° - A concessão do AVI ou da sua prorrogação fica condicionada 
à inexistência de gastos para a Administração Pública em razão da 
substituição do servidor. 

Art. 2°- O AVI será concedido pelos períodos de 6 (seis) meses ou 
de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei não se aplica ao servidor 
integrante dos seguintes quadros, carreiras ou classes de cargos: 

I - Magistério; 
li- Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar; 
111 - Defensoria Pública; 
IV - Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Estadual; 
V- Fiscal de Tributos Estaduais e Técnico de Tributos Estaduais; 
VI -Agente de Segurança Penitenciário, Instrutor Técnico 

Penitenciário, Assistente Penitenciário, Oficial Instrutor Penitenciário e 
Monitor Penitenciário; 
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VIl - Ao Oficial de Estabelecimento Carcerário, Auxiliar de 

Estabelecimento Carcerário e Analista de Estabelecimento Carcerário. 
Art. 3° - A concessão do AVI e a sua prorrogação serão publicadas 

no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais pelo titular do órgão ou da 
entidade concedente. 

Art. 4° - No período de AVI ficam assegurados semestralmente os 
seguintes incentivos financeiros, a título de indenização: 

I - para o servidor que optar por 6 (seis) meses de afastamento: 
a) uma parcela correspondente a 1 00% do valor de uma 

remuneração do cargo efetivo ou função pública; ou 
b) parcela mensal correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 

.de uma remuneração do cargo efetivo ou função pública; 
11 -para o servidor que optar por 2 (dois) anos de afastamento: 
a) no primeiro semestre de afastamento, uma parcela 

correspondente a 160% do valor de uma remuneração do cargo 
efetivo ou função pública; 

b) no segundo semestre de afastamento, uma parcela 
correspondente a 120% do valor de uma remuneração do cargo 
efetivo ou função pública; 

c) no terceiro semestre de afastamento, uma parcela 
correspondente a 1 00% do valor de uma remuneração do cargo 
efetivo ou função pública; 

d) no quarto semestre de afastamento, uma parcela correspondente 
a 60% do valor de uma remuneração do cargo efetivo ou função 
pública. 

§ 1 o - O pagamento dos incentivos previsto no inciso 11 deste artigo 
poderá ser efetuado em 6 (seis) parcelas mensais, a critério do 
servidor. 

§ 2° - Concedido o AVI ou a sua prorrogação na forma deste artigo, 
o servidor ou o detentor de função pública não poderá retornar ao 
exercício do seu cargo efetivo até que seja cumprido todo o período 
de afastamento, salvo por interesse da administração. · 

§ 3° - Nos períodos de prorrogação do AVI superior a dois anos, 
concedido na forma do inciso 11 deste artigo, ficará assegurado ao 
servidor ou ao detentor de função pública, a título de indenização, 4 
(quatro) parcelas semestrais correspondentes a 60% (sessenta por 
cento) de uma remuneração do cargo efetivo. 
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§ 4° - Não incidirá sobre o valor dos incentivos de que trata este 

artigo a contribuição previdenciária oficial para fins de pensão;, e 
aposentadoria. 

§ 5° - Será facultado ao servidor ou detentor de função pública em 
AVI contribuir para o Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, exclusivamente para fins de 
assistência médica. 

Art. 5° - O servidor ou o detentor de função pública, ao final do AVI, 
poderá optar pelo retorno ao exercício do cargo efetivo, pela 
prorrogação do AVI ou pela exoneração indenizada. 

Parágrafo único - A indenização será paga na proporção de uma 
remuneração do cargo efetivo ou função pública por ano de efetivo 
exercício, ou fração contada em dias. 

Art. 6° - O tempo em que servidor estiver em gozo de AVI ou de sua 
prorrogação não será contado para fins de aposentadoria, pensões ou 
vantagens. 

Art. 7° - O servidor que for nomeado ou designado para o exercício 
de cargo de provimento em comissão terá automaticamente 
cancelada a concessão do afastamento, a partir da data da posse, 
devendo restituir o valor da indenização proporcional ao período não 
gozado. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 55/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei complementar, que disciplina o regime de 
emprego público do pessoal das administrações públicas direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas 
Gerais. 
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A Emenda à Constituição no 49, de 13 de junho de 2001, 

introduziu no inciso I do artigo 20 da Constituição Estadual a figura do 
empregado detentor de emprego público na administração pública 
direta de qualquer dos Poderes, na forma do regime jurídico previsto 
em lei. 

Entre as propostas do meu Governo destaca-se o "choque de 
gestão", que se compõe de um conjunto de medidas administrativas 
com o objetivo de aumentar a eficiência e racionalizar 0 
funcionamento da máquina pública. 

A adoção do regime de emprego público constitui uma das mais 
importantes modificações introduzidas na gestão de pessoal da 
administração pública, em decorrência das revisões constitucionais 
associadas às iniciativas da reforma administrativa do Estado. j 

A figura jurídica do empregado público tem por efeito mais visível 
reintroduzir a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT como um 
regime de trabalho alternativo no âmbito do serviço público, com o 
explícito propósito de ajustar a economia em geral e a administração 
pública em particular a requisitos de eficiência e controle de gastos. 

Saliento que uma das principais motivações para que o Governo do 
Estado adote a relação celetista para seus empregados encontra-se 
na possibilidade de este vínculo ajudar a diminuir o déficit da 
previdência dos funcionários públicos. O empregado público terá sua 
aposentadoria fixada em valores equivalentes aos limites que hoje se 
aplicam a todos os trabalhadores do setor privado e terá que recorrer 
ao sistema complementar de previdência privada, se quiser aumentar 
o valor de sua aposentadoria. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
suma importância para a administração pública, pois permitirá a 
contratação de pessoal através de um regime menos rígido em termos 
de gestão e menos oneroso no que tange à concessão de 
aposentadorias e pensões. Trata-se de medida fundamental para o 
equilíbrio das contas públicas, constituindo um importante passo para 
aproximar os princípios da administração pública daqueles utilizados 
pelo setor privado, através de novos conceitos e padrões gerenciais 
que irão gerar melhoria e aprimoramento do funcionamento dos 
serviços públicos em prol dos cidadãos mineiros. · 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 

apreço e consideração. 1207 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 28/2003 

Di~c~plina _ o regime de emprego público do pessoal das 
admrnrstraçoes direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do 
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Art_. . 1 o : O . p~ssoal admitido para emprego público nas 
admrnrstraçoes publicas direta, autárquica e fundacional do Poder 
Ex~cutivo do Estado de Minas Gerais terá sua relação de trabalho 
regrda pel~ Consolid~ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decret?-Ler Federal n 5._452, de 1 o de maio de 1943, e legislação 
trabalhrsta correlata, naqurlo que esta lei não dispuser em contrário. 
~ _1 o - Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos 

p~blrcos d~ q~e trata esta lei, no âmbito das administrações públicas 
drreta, a~tarqurca e fundacional do Poder Executivo. 

§ 2o - E vedado submeter ao regime de que trata esta lei: 
I ~ servidores que, e~. decorrência das atribuições de seu cargo 

efetrv?, desenvolvam atrvrdades exclusivas de Estado, assim definidas 
em ler; 

11 .- ~ervidores ocupantes de cargo público de provimento em 
comrssao. 

111_ - servidores que sejam ocupantes de cargos de provimento 
efetrvo ou detentores de função pública na data de publicação das leis 
a que se refere o§ 1°. 

Art. ~o - A contratação de pessoal para emprego público deverá ser 
precedrda de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
conforme a natureza e a complexidade do emprego. 

Art. 3_
0 

- O contrato de trabalho por prazo indeterminado de que trata 
e~ta_ ler somente. será rescindido por ato unilateral da administração 
publrca, nas segurntes hipóteses: 

I - cometimento de ato de improbidade; 
11 - incontinência de conduta ou mau procedimento; 
~11 - condena_ção criminal do empregado, transitada em julgado, caso 

nao tenha havrdo suspensão da execução da pena; 
IV - desídia no desempenho das respectivas funções; 
V - embriaguez habitual ou em serviço; 
VI - violação de segredo do órgão ou entidade públicos; 



VIl - cometimento de ato de indisciplina ou de insubordinação; 
VIII -abandono de emprego; 
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IX - ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo 
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; Y 

X - ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas 
contra superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa 
própria ou de outrem; ' 

XI - prática constante de jogos de azar; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - necessidade de redução de quadro pessoal, por excesso de 

despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 27 da 
Constituição do Estado; 

XIV - desempenho insatisfatório. 
§ 1 o - Considera-se desempenho insatisfatório, para fins desta lei, 

aquele em que níveis de qualidade e produtividade do trabalho, 
iniciativa e presteza, aproveitamento em programa de capacitação, 
assiduidade e pontualidade em serviço, administração do tempo, uso 
adequado dos equipamentos e instalações de serviço, contribuição 
para redução de despesas e racionalização de processos e 
capacidade de trabalho em equipe pelo empregado estejam abaixo de 
60% (sessenta por cento) da pontuação máxima admitida em 
avaliação anual de pessoal, conforme disposto em regulamento 

§ 2° - Na rescisão do contrato de trabalho fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa ao empregado público. 

§ 3° - Excluem-se da obrigatoriedade do procedimento previsto 
neste artigo, os contratos de pessoal decorrentes exclusivamente da 
autonomia de gestão de que trata o § 1 O do art. 14 da Constituição do 
Estado. 

Art. 4°. O empregado público contribuirá para o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG, 
exclusivamente, para fins de assistência médica e hospitalar, em 
percentual igual ao dos ocupantes de cargo público. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãó." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalizaçao financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 56/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
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Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 
submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei, que cria o Banco de Horas no âmbito das 
administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo do Estado de Minas Gerais. 

A proposta de instituir o Banco de Horas surge em um momento no 
qual se impõe, em caráter de urgência, a adoção de medidas para 
reduzir o volume de despesas com pessoal, adequando o orçamento 
público aos limites determinados pela Lei Complementar Federal no 
101, de 4 de maio de 2000. 

O presente projeto de lei possibilita que as horas trabalhadas em 
regime de serviço extraordinário sejam compensadas por meio de 
banco de horas, evitando-se um aumento das despesas com pessoal 
através do pagamento de horas extras. Desta forma, o Banco de 
Horas representa uma alternativa para reduzir o impacto da folha de 
pagamento de pessoal sobre os gastos públicos sem prejudicar a 
necessidade de prestação do serviço, além de beneficiar o servidor na 
medida em que regulariza a prestação de seu serviço em caráter 
extraordinário. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
suma relevância para a administração pública, pois permitirá a 
realização dos serviços públicos com níveis de excelência e qualidade 
satisfatórios, sem necessidade de contratação de pessoal e sem 
onerar a folha de pagamento através da realização de serviços 
extraordinários, com o explícito propósito de ajustar a economia em 
geral e a administração pública em particular a requisitos de eficiência 
e controle de gastos. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI No 716/2003 

Altera a redação do art. 9° da Lei n°. 1 0.363, de 27 de dezembro de 
1990 alterado pelo art. 11 da Lei no 10.745, de 25 de maio de 1992 e'· 

I 



dá outras providências. 
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Art. 1 o - O art. 9° da Lei no 10.363, de 27 de dezembro de 1990 
alterado pelo art. 11 da Lei no 1 O. 7 45, de 25 de maio de 1992, passa ~ 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9°- ................................................................................. . 
§ 1 o - O regime de trabalho para a realização individual de serviços 

extraordinários de que trata este artigo terá o limite máximo de 50 
(cinqüenta) horas mensais. 

§ 2° - O regime de trabalho de que trata este artigo terá seu valor
hora equivalente ao da hora normal de trabalho acrescido de 50% ou 
poderá ser compensado, a critério da administração pública, por meio 
de banco de horas, nos termos de regulamento; 

§ 30- ························································································ ' 
§ 4° - O Poder Executivo baixará decreto disciplinando a matéria de 

que trata este artigo.". 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário, em especial o § so 

do art. 9° da Lei no 10.363, de 27 de dezembro de 1990, alterado pelo 
art. 11 da Lei no 10.745, de 25 de maio de 1992. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 57/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto 
de Lei que adota parte do conjunto de medidas que objetivam a 
viabilização do choque de gestão, na dimensão da inovação do 
modelo de gerenciamento do setor público. 

Os aspectos da inovação constante deste projeto de lei referem-se à 
introdução de instrumentos de fixação de resultados para a ação 
pública, que implicam sistema de incentivos estruturados em 
premiação dos agentes_e órgãos mais eficientes e punição daqueles 
com resultados insatisfatórios, apresentando-se como instrumento 
efetivo de aumento da capacidade gerencial do Estado. 
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A Emenda Constitucional Estadual n° 49, de 1998, incorporou 

ajustes decorrentes da Emenda à Constituição Federal n°" 19, do 
mesmo ano. Esses ajustes compreendem diy,~,rsos dispositivos 
importantes para a administração do Estado moderno e fundamentam, 
do ponto de vista legal, os objetivos deste projeto de lei, qual seja a 
busca contínua por resultados mais efetivos no que se refere à 
prestação de serviços aos cidadãos. 

O projeto de lei em tela trata da celebração de Acordo de Resultado 
para a execução de projetos e atividades desenvolvidos por órgãos e 
entidades e prevê um aumento na autonomia gerencial, orçamentária 
e financeira desses, por meio da avaliação de desempenho 
institucional dos signatários, além de permitir a aplicação de recursos 
originados de economias em despesas correntes na premiação 
individual e no desenvolvimento institucional. 

As diversas Secretarias, assim como as autarquias e fundações 
públicas, poderão firmar Acordos de Resultados com o seu superior 
hierárquico, com metas e indicadores claros dos resultados que 
deverão ser alcançados. Os Acordos de Resultados firmados serão 
publicados em jornais de grande circulação e no Diário Oficial de 
Minas Gerais e estarão disponibilizados na internet, permitindo, assim, 
o devido controle social das ações e serviços do Estado. 

Em decorrência da fixação dos resultados a serem alcançados, os 
órgão e entidades poderão gozar das seguintes autonomias 
administrativas, orçamentárias e financeiras: 

- abrir créditos suplementares até o limite de 10% da despesa fixada 
em decreto e no acordo de resultados, dentro do mesmo grupo de 
despesa, em decorrência de anulação de créditos até o referido limite 
de outro programa de trabalho do órgão ou entidade; 

- efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos 
comissionados, observados os valores de retribuição 
correspondentes, desde que não altere as unidades orgãnicas 
estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa; 

- editar regulamentos próprios de avaliação de desempenho dos 
seus servidores, observadas as diretrizes do órgão central de gestão. 
Os resultados da avaliação poderão ser considerados para efeito de 
progressão e promoção funcional dos servidores, bem como para 
concessão de prêmios de produtividade e desempenho, observadas; 
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as disposições legais aplicáveis a cada cargo ou carreira; _ 

- aplicar ~s modalida~es especiais de licitação prevista nos arts. 54 
a 58 da Le1 Federal n 9.472, _de 16 de julho de 1997, na forma d 
regulamento; 

0 

0

- aplicar os limite~ estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da Lei 
n 8.666, de 21 de JUnho de 1993, alterada pela Lei n° 9.648, de 27 de 
maio de 1998; 

- contratar mão-de-obra, com as seguintes estipulações: investidura 
no emprego, com. ob~er~~ncia do § 1 o do art. 21 da Constituição 
Estadual sob o reg1me JUndlco da Consolidação das Leis do Trabalho _ 
CLT-~ vi~culação a_metas de desempenho, em atendimento à missão 
dos orgaos e entidades; remuneração não superior a valor de 
mer~a?o ou: na ausência deste, do equivalente no Poder Executivo da 
Admm1straçao Estadual; previsão orçamentária de custeio 
correspondente. 

As organizações públicas só contarão com essas autonomias 
enquanto cumprirem, ou superarem, as metas previstas no Acordo de 
Resultados. A execução do acordo será fiscalizada, periodicamente 
por_ cor_nissão de avaliação e acompanhamento, cujos resultado~ 
serao divulgados na internet. 
. ~u~ro item_ re~ev~nte previsto neste projeto de lei é a premiação 
1nd1~1du_al e 1nst1~uc1onal por economias em despesas correntes, que 
os ~rgao e entl~a.des conseguirem alcançar sem comprometer a 
~u~ll?ade e_ ef~t1v~dade na prestação de serviços. A premiação, 
1nd1v1dual e mst1tuc1onal será revertida a esses, no ano seguinte, na 
forma de: desenvolvimento de programas de qualidade e 
produti~idad_e, treinamento e desenvolvimento do pessoal, 
m~dern1zaçao, reaparelhamento e racionalização do serviço p'úblico, 
alem do pagamento de prêmio de produtividade. 

Ressalta-se que a aplicação dos recursos, na forma prevista acima 
se dará em consonância com as políticas, diretrizes e objetivos que 
venham a ser estabelecidos, no âmbito do Poder Executivo em 
relação às áreas de modernização e reforma administrativa ~ de 
pessoal. 
Assi~, esse instrumento legal se propõe a potencializar a 

capac1dade de gerenciamento do Estado, instituindo premiação para 
as boas organizações e aos bons servidores e infringindo restrições 
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ou pumçoes às organizações e servidores com desempenhp 
insuficiente, isso com total transparência ao cidadão, ·que- poderá 
acompanhar todo o processo pela internet. ' 

Pelo exposto, depreende~se que o projeto de lei ora encaminhado é 
de suma importância para o Estado, pois tem em perspectiva um 
serviço público eficiente e eficaz, que sirva à· sociedadé onde ela 
precisa, onde ela está, e não que somente sirva a si mesmo, 
constituindo~se em mais um passo para a construção da visão de 
futuro que está nos alicerces de nossa administração: tornar Minas 
Gerais o melhor Estado do País para se viver. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI No 717/2003 

Disciplina a avaliação de desempenho institucional, o Acordo de 
Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a 
aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias com 
despesas correntes e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

- Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Esta lei disciplina a avaliação de desempenho institucional, 
o Acordo de Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira previstos nos §§ 1 O e 11 do art. 14 da Constituição Estadual 
e a aplicação no desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento 
institucional e individual ou no pagamento de prêmio de produtividade, 
de recursos orçamentários provenientes de economias com despesas 
correntes disposto no art. 30, § 4°. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, entende-se por Acordo de Resultados 
aquele celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Estado de 
Minas Gerais e as autoridades que sobre eles tenham poder 
hierárquico ou de supervisão, veiculado mediante instrumento 
contendo a especificação de metas de desempenho, prazos de 
cumprimento e padrões de controle preestabelecidos, tendo por 
contrapartida o enquadramento do órgão ou da entidade em normas 
especiais, mais flexíveis, estabelecidas em leis ou atos infralegais',, 
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ap 1cave1s umcamente aos orgãos e às entidades que mantenham 
fiel cumprimento do compromisso. 

§ 1°- Para os fins desta lei, considera-se: 
I- dirigente: o responsável legal pela direção de órgão e entidade; 
11 -acordante: o órgão, unidade administrativa ou entidade do Poder 

Público, superior hierarquicamente ao acordado, responsável pelo 
acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos resultados, bem 
como pelo provimento dos recursos e meios necessários ao alcance 
das metas pactuadas no Acordo de Resultados· 

111 - acordado: o órgão, unidade administ;ativa ou entidade da 
a~ministração direta ou indireta, subordinado hierarquicamente ou 
VInculado, responsável pela execução das ações necessárias para 0 
alcance das metas pactuadas; 

IV - interveniente: o órgão da administração direta, signatário do 
acordo responsável pelo suporte necessário ao acordante e ao 
acordado, para o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de 
Resultados; 

V - púb~ico interessado: os afetados direta ou indiretamente pelo 
desenvolvimento das atividades específicas do acordado; 

VI - desempenho: grau de atendimento de exigências de otimização 
dos recursos disponíveis, alcance das metas propostas e qualidade 
dos resultados obtidos na atuação pública; 

VIl - indicador: valor absoluto, valor relativo ou característica 
utilizada para mensurar a qualidade do desempenho do acordado; 

VIII -. meta de desempenho: nível desejado de desempenho em 
de~e~mmado lapso temporal expresso de forma tangível, mensurável e 
objetiva e, necessariamente, quantificável. 

§ 2o - O disposto nesta lei pode ter sua aplicação estendida aos 
órgãos autônomos e unidades administrativas, bem como aos 
responsáveis por projetos ou programas estruturadores ou 
estratégicos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
ou do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG. 

Capítulo 11 
Do Acordo de Resultados 

Seção I 
Das Características Gerais 

Art. 3o - O Acordo de Resultados observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, 
economicidade e eficiência. 

moralidade, 
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, publicidade, 

Art. 4° -O Acordo de Resultados terá como objetivos essenciais:· 
I - aumentar a oferta e a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade mineira; 
11 - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes, órgãos ou 

entidades que cumpram o seu papel individual, institucional ou social; 
111 - aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados da 

gestão pública, mediante instrumento caracterizado pela 
consensualidade, objetividade, responsabilidade e transparência; 

IV - fixar metas de desempenho específicas para órgãos e 
entidades, compatibilizando a atividade desenvolvida com as políticas 
públicas e os programas governamentais; 

V - dar transparências às ações dos órgãos públicos e facilitar o 
controle social sobre a atividade administrativa, mediante a 
publicação, por meio eletrônico, dos termos de cada acordo e de seus 
resultados; 

VI - aperfeiçoar as relações de cooperação, supervisão e 
fiscalização entre o acordante e o acordado; 

VIl - promover o desenvolvimento e a implantação de modelos de 
gestão flexíveis, vinculados ae próprio desempenho institucional, 
propiciadores do envolvimento efetivo dos seus agentes e dirigentes 
na obtenção de melhorias contínuas da qualidade dos serviços 
prestados. 

Seção 11 
Da Elaboração 

Art. 5° - São cláusulas necessárias a todos os Acordos de 
Resultados de que trata esta lei, sem prejuízo de outras 
especificações, as que estabeleçam: 

I - metas a serem atingidas, indicadores de desempenho qualitativos 
e quantitativos, prazos de consecução, otimização de custos e eficácia 
na obtenção dos resultados; 

11 - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de 
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das 
ações pactuadas, durante o lapso temporal da vigência do Acordo de 
Resultados; 

111 - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do 
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acordado, em especial em relação às metas definidas; 

IV - compromissos dos intervenientes, quando for o caso;; 
VI - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, contendo 

critérios, parâmetros e indicadores, a serem considerados na 
avaliação do desempenho; · 

VIl - penalidades aplicáveis aos signatários, em caso de 
descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas, bem 
como de eventuais faltas cometidas; 

VIII - vedação da contratação de operações de crédito, pelo 
acordado, utilizando como garantia os recursos pactuados no Acordo 
de Resultados; 

IX - os critérios para a quantificação de prêmios de produtividade 
atribuídos ao pessoal do órgão ou entidade signatário, provenientes 
da economia com despesas correntes, observado o disposto no art. 
32 e seguinte desta lei; 

X - condições para sua revisão, renovação, prorrogação e rescisão; 
e 

XI - prazo de vigência, que não poderá ser superior a três anos. 
Seção 111 

, Da Formalização 
Art. 6° - E condição para a assinatura do Acordo de Resultados o 

pronunciamento favorável da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG - sobre o pleno atendimento das exigências desta 
lei e a compatibilidade das metas e dos indicadores de desempenho 
acordados com as finalidades da entidade ou órgão acordado. 

Art. 7° - São signatários do Acordo de Resultados os dirigentes 
máximos do acordante e do acordado, da SEPLAG e os dirigentes 
máximos das demais partes intervenientes, quando houver. 

Parágrafo único - O extrato do Acordo de Resultados e seus 
aditamentos deverão ser publicados na imprensa oficial do Estado, 
pelo acordante, e disponibilizado na página da internet do acordante, 
do acordado e da SEPLAG no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir de sua assinatura, condição indispensável para sua 
eficácia. 

Art. 8° - A formulação çle indicadores de desempenho, para efeito da 
avaliação das metas propostas, deverá considerar a eficiência dos 
processos finalísticos do acordado. 

1217 
SeçãoiV ,, , 

Do Controle, Critério de Avaliação de Desempenho, Fiscalização e. 
Execução · '-

Art. go - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de 
Resultados, a acordante contará com o apoio de Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação, instituída por seu dirigente máximo, 
em ato próprio, integrada, obrigatoriamente, pelos seguintes 
membros: 

I - representante do acordante; 
11 - representante de cada interveniente indicado por cada qual, 

quando houver. 
111 - representante da SEPLAG, indicado por seu titular. 
Parágrafo único - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação 

deverá reunir-se ordinariamente duas vezes ao ano e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

Art. 1 O -À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete: 
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado, 

considerando as metas e indicadores de desempenho previstos no 
Acordo de Resultados; 

11 - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de 
Resultados, principalmente, quando se tratar de necessidade de 
alinhamento de indicadores, metas e resultados, recursos 
orçamentários e financeiros; e 

111 - recomendar, com a devida justificativa, a revisão, a renovação 
ou a rescisão do Acordo de Resultados. 

Parágrafo único - As avaliações de desempenho realizadas pela 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação contemplarão, sem 
prejuízo de outras informações, os fatores e circunstâncias que 
tenham dado causa ao descumprimento pelo acordado das metas 
estabelecidas, bem como as medidas corretivas que este último tenha 
adotado para o equacionamento das falhas detectadas. 

Art. 11 - Será considerada na avaliação de desempenho do Acordo 
de Resultados o volume de reclamações referente à oferta ou 
qualidade dos serviços prestados e as denúncias em relação à 
aplicação de recursos públicos e da atuação de seus agentes. 

Art. 12 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá 
contar com o suporte técnico de especialistas externos nas áreas de '. 
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conhecimento das ações previstas no Acordo de Resultados, 
podendo contar, também, com o auxílio de especialistas em auditorias 
de desempenho. 

Art. 13 - Cada órgão ou entidade representado na Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação arcará com seus respectivos custos, 
cabendo ao acordante o apoio logístico ao funcionamento da mesma, 
bem como o custeio de eventuais despesas com especialistas a que 
se refere o artigo anterior. 

Art. 14 - A Comissão encaminhará à autoridade acordante relatório 
conclusivo sobre a avaliação procedida, em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data do recebimento dos relatórios gerenciais. 

Art. 15 - Por ocasião do término do Acordo de Resultados, o 
acordante realizará avaliação conclusiva sobre os resultados 
alcançados. 

Art. 16 - Os créditos orçamentários necessários ao cumprimento do 
Acordo de Resultados serão liberados, em conformidade com o 
cronograma de desembolso, não ficando sujeitos a 
contingenciamentos ou quaisquer outras formas de limitação 
administrativa. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não se aplica nos casos de 
inobservância da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 2° - No caso de contingenciamento decorrente do disposto no § 1 o 
deste artigo as metas e resultados do acordo deverão · ser 
repactuados. 

Seção V 
Da Vigência, Renovação e Revisão 

Art. 17- O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e 
máxima de três anos, podendo ser renovado, por acordo das partes, 
após avaliação favorável dos resultados por parte da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação e ratificada pelo acordante. 

Art. 18 - A revisão, parcial ou total, do Acordo de Resultados, será, 
necessariamente, precedida de justificativa, podendo ocorrer em 
função de: -< 

I - recomendação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, 
devidamente ratificada pelo acordante; 

li- alteração de objetivos, obrigações, indicadores e metas; 

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

J I 
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111 -adequação à lei orçamentária anual. 
§ 1 o - A revisão, parcial ou total, do Acordo de Resultados será 

formalizada mediante termo aditivo. , , _. 
§ 2° - Os aditivos decorrentes dos incisos I e 11 serão celebrados 

entre o acordante e o acordado, após a aprovação da SEPLAG. 
Seção VI 

Da Suspensão, Rescisão ou Resolução 
Art. 19 - O Acordo de Resultados poderá ser suspenso pelo 

acordante, pelo prazo máximo de noventa dias, para adequação de 
seu objeto, se ocorrerem fatos que possam comprometer-lhe a 
execução. 

Art. 20 - O Acordo de Resultados poderá ser rescindido, por ato 
unilateral e escrito do acordante, independentemente das demais 
medidas legais cabíveis, em caso de descumprimento .grave e 
injustificado do acordo, ou por acordo entre as partes. 

Art. 21 -Os conflitos do Acordo de Resultados deverão, sempre que 
possível, ser resolvidos, por acordo entre as partes. 

Capítulo 111 
Dos Direitos, das Obrigações e das Responsabilidades dos Dirigentes 

Art. 22 - Os dirigentes dos órgãos e entidades acordantes e 
acordados promoverão as ações necessárias ao cumprimento do 
Acordo de Resultados sob pena de responsabilidade solidária por 
-eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de 
,recursos ou bens. 

Parágrafo único - Será censurado, nos termos de regulamento, o 
dirigente que descumprir os indicadores, metas e resultados em: 

I- dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório; 
11 - três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório nas 

últimas cinco avaliações; ou 
111 - quatro conceitos interpolados de desempenho insatisfatório nas 

últimas dez avaliações; 
Art. 23 - Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, 

quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, 
havendo indícios fundados de malversação de bens ou de recursos, 
os responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos 
competentes para a adoção das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis, visando à proteção do patrimônio público e a punição d6s 
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infratores, sob pena de tornarem-se solidariamente responsáveis. 

Capítulo IV 
Da Ampliação da Autonomia Gerencial, Orçamentária e Financeira 
Art. 24 - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional 
do Estado poderá ser ampliada mediante a celebração de Acordo de 
Resultados, observadas as exigências estabelecidas por esta lei. 

Art. 25 - Os órgãos e as entidades com Acordo de Resultados em 
vigência serão enquadrados em normas especiais estabelecidas nesta 
lei, em leis específicas ou em atos administrativos regulamentares. 

Parágrafo único - Os órgãos de controle interno deverão estabelecer 
mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial que contemplem uma adequada consideração 
dos prazos e dos indicadores de desempenho previstos nos Acordo 
de Resultados. 

Art. 26 - Para o alcance ou superação de metas previstas no Acordo 
de Resultados, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão 
ou entidade poderá, na forma do regulamento: 

I - abrir créditos suplementares até o limite de 1 O% da despesa 
fixada em decreto e no Acordo de Resultados, dentro de cada grupo 
de despesa, em decorrência de anulação de créditos até o referido 
limite; 

11 - efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos 
de provimento em comissão, observados os valores de retribuição 
correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas 
estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa; 

111 - editar regulamentos próprios de avaliação de desempenho dos 
seus servidores, observadas as diretrizes da SEPLAG; 

IV - aplicar as modalidades especiais de licitação previstas nos arts. 
54 a 58 da Lei Federal n° 9.472. de 16 de julho de 1997, na forma do 
regulamento; 

V - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 
Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 1 o - O disposto no inciso I não compreende as dotações referentes 
a pessoal e encargos sociais. 

§ 2° - Os resultados da avaliação prevista no inciso 111 poderão ser 
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considerados para efeito de progressão e promoção funcional dos 
servidores, bem como para concessão de prêmios de produtividade e 
~adicionais de desempenho, observadas as ·disposições legais 
aplicáveis a cada cargo ou carreira. 

§ 3° - Para os efeitos legais previstos no parágrafo único do art.' 24 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei 
Federal n° 9. 724, de 1 o de dezembro de 1998, os órgãos e entidades, 
com Acordo de Resultados em vigor; equiparam-se a agências 
executivas ou organizações militares prestadoras de serviço com 
contrato de gestão celebrado no âmbito da Administração Pública 
Federal. 

§ 4° - O Poder Executivo expedirá regulamento único para disciplinar 
o disposto no inciso IV deste artigo, que poderá ser utilizado pelos 
órgãos e entidades com Acordo de Resultados em vigência. 

Art. 27 - Os órgãos ou as entidades, durante a vigência do Acordo 
de Resultados poderão contratar mão-de-obra, com as seguintes 
estipulações: 

I - investidura em emprego público, com observância do § 1° do art. 
21 da Constituição Estadual sob o regime jurídico do Decreto-Lei no 
5452/43 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

11 - vinculação a metas de desempenho, em atendimento à missão 
dos órgãos e das entidades; 

111 - remuneração não superior a valor de mercado ou, na ausência 
deste, do equivalente no Poder Executivo da Administração Estadual; 

IV- previsão orçamentária de custeio correspondente. 
Art. 28 - Os servidores públicos, lotados nos órgãos e entidades, 

com Acordo de Resultados firmado, permanecem submetidos às 
respectivas normas, inclusive de remuneração dos cargos de 
provimento efetivo. 

Capítulo V 
Da Aplicação de Recursos em Desenvolvimento Institucional e Prêmio 

de Produtividade em Decorrência de Economias na Execução de 
Despesas Correntes 

Art. 29 - Os recursos orçamentários provenientes da economia com 
despesas correntes em cada órgão, autarquia ou fundação da 
Administração Pública Estadual poderão ser aplicados, na forma 
prevista nesta lei, no desenvolvimento de programas de: \ 
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I - qualidade e produtividade; 
li- treinamento e desenvolvimento do pessoal; 
111 - modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço 

público; 
IV - pagamento de prêmio de produtividade; 
Parágrafo único - A aplicação dos recursos, na forma prevista no 

"caput", dar-se-á em consonância com as políticas, diretrizes e 
objetivos que venham a ser estabelecidos, pelo Poder Executivo, em 
relação às atividades de modernização e reforma administrativa e de 
pessoal. ~ ~ j-. ~j!~--:~··:.:, -- · 

Art. 30 - Os recursd(~·:eé15ffôrn1zado.s serão . apurados ·a cada 
exercício, com base na··difBtêfiç· .. ;:;V,;;ilgrés~t.éaís.;:~entre··o~o,isponível 
para empenho e o orçamefí'io~ · · tiV"ám'Einte;'éX'ect:ktado pelo?órgãc) · 
entidade, conforme o disposto·no A"co.rdo de{Resultados. 

§ 1° - Adicionalmente ao disposto no "caput", será aferido o 
desempenho do órgão ou entidade nos aspectos relacionados à 
cobertura e à qualidade dos serviços e atividades realizados no 
exercício, com a utilização de indicadores, conforme o disposto no 
Acordo de Resultados. -

§ 2° - A obtenção de economias, por parte do órgão ou entidade, 
não poderá implicar redução da cobertura ou da qualidade dos 
serviços e atividades prestados, conforme disposto no Acordo de 
Resultados. 

§ 3° - Não serão computados como recursos economizados na 
forma deste artigo as economias decorrentes de ações de órgãos 
centrais de planejamento, gestão e finanças ou da Auditoria-Geral do 
Estado. 

Art. 31 - A estimativa de recursos economizados constará da 
proposta orçamentária anual, com previsão detalhada para os 
programas previsto no art. 29, em dotação específica na Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão. 

§ 1 o - Os valores consignados na dotação referida no "caput" não 
serão computados para fins de fixação de tetos ou limites de 
despesas e não poderão ser objeto de contingenciamento, durante a 
execução orçamentária e financeira. 

§ 2° - Os recursos previstos no "caput" serão descentralizados para 
execução nos órgãos e entidades após a apuração dos respectivos 
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desempenhos. -

Art. 32 - Os recursos de que trata o art. 29 poderão ser destinados 
ao pagamento de prêmio de produtividade aos servidores em 
exercício no órgão ou entidade, com Acordo de Resultados em vigor; 
até o limite equivalente a um terço de seu montante apurado. 

§ 1 o - O. prêmio de produtividade de que trata esta lei poderá ser 
pago em duas parcelas ou em parcela única, tendo seu valor 
individual calculado da seguinte forma: 

I - cinqüenta por cento terá seu valor definido para cada servidor ou 
empregado, na forma de proporção sobre o valor dos vencimentos, 
aferida com base em pontuação individual de desempenho; e 

11 - cinqüenta por cento de valor único, fixado no âmbito de cada 
órgão, autarquia ou fundação. 

§ 2° - A unidade que trata o inciso 11 do § 1° poderá, na forma do 
regulamento, ser de hierarquia inferior do acordado no caso de existir 
rateio orçamentário e financeiro das despesas e responsabilização por 
centro de custo. 

§ 3° - O prêmio de produtividade não se incorpora à remuneração 
nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não 
servirão de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou 
vantagens, bem como para a contribuição à seguridade social. 

Art. 33 - O pagamento de prêmio de produtividade aos servidores só 
poderá ocorrer em órgão ou entidade que conte com Acordo de 
Resultados em vigor e com instrumento de avaliação permanente do 
desempenho dos seus servidores. 

§ 1 o - Os resultados computados semestralmente da avaliação de 
desempenho do servidor serão convertidos em pontuação, conforme 
previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores individuais 
do prêmio de produtividade. 

§ 2° - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido pelo 
servidor que tiver alcançado um nível mínimo de desempenho aferido, 
previsto em regulamento. 

Art. 34 - A câmara temática específica do Colegiado de Gestão 
Governamental criado pela Lei Delegada no 49, de 1 o de janeiro de 
2003, integrada por representantes das áreas de planejamento, 
gestão e finanças, terá a atribuição de proceder à apuração das 
economias obtidas na execução orçamentária e financeira, conforme 



previsto no art. 30 e verificar o cumprimento dos requisitos .e 
limites previstos nesta lei para a sua aplicação. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 
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Art. 35 - Fica o Poder_ Executivo autorizado a atribuir a órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual, diverso daquele a que 
está atribuída a competência, a responsabilidade pela execução das 
atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de 
serviços gerais, orçamento e finanças e de controle interno. 

Art. 36 - Enquanto houver déficit fiscal, os recursos orçamentários 
economizados na forma do art. 30 serão aplicados na proporção de 
50% para amortização da dívida pública estadual e de 50% para as 
atividades previstas no arts. 29 e 32. 

Art. 37 - O disposto nesta lei será regulamentado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 58/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

seja submetido à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei, que institui o Adicional de Desempenho - ADE, 
no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 

A proposta de criar o Adicional de Desempenho visa a valorização 
do servidor ocupante de cargo efetivo, emprego público e do detentor 
de função pública, uma vez que institui o pagamento de uma 
gratificação de até setenta por cento incidente sobre o vencimento 
básico do servidor que atender aos níveis percentuais atribuídos em 
função dos indicadores setoriais finalísticos dos respectivos órgãos e 
entidades, do efetivo desempenho individual do servidor e do 
aperfeiçoamento da sua formação individual. 

O presente projeto de lei também contribuirá para a melhoria e a 
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ampliação do atendimento ao cidadão, através da oferta. dos 
serviços públicos de qualidade, bem como para aumentar a eficácia 
da máquina pública, uma vez que grande parcela dos pontos 
percentuais da ADE serão atribuídos em função do alcance das metas 
institucionais. 

Outro elemento de fundamental importância na composição da ADE 
é o desempenho individual do servidor. Na avaliação semestral de 
desempenho estão arrolados os seguintes critérios de julgamento: 
qualidade do trabalho; produtividade no trabalho; iniciativa; presteza; 
aproveitamento em programa de capacitação; assiduidade; 
pontualidade; administração do tempo e tempestividade; uso 
adequado dos equipamentos e instalações de serviço; contribuição 
para redução de despesas e racionalização de processos; e 
capacidade de trabalho em equipe. A busca para alcançar resultados 
cada vez melhores nesta avaliação de desempenho contribuirá para a 
formação de um corpo de servidores com os níveis de qualidade, 
eficiência e capacitação necessários ao melhor funcionamento do 
serviço público. 

Saliento, ainda, que a Administração Pública estará reforçando o 
incentivo ao servidor para promover o aperfeiçoamento da sua 
formação individual como um-dos elementos da concessão do ADE, 
com o objetivo de aumentar a qualificação dos servidores públicos 
estaduais. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
grande relevância para a administração pública e para os servidores, 
pois permitirá a introdução de novos conceitos e padrões gerenciais 
que irão gerar melhoria e aprimoramento do funcionamento dos 
serviços públicos em prol dos cidadãos mineiros, através da formação 
de um corpo de servidores com maior nível de excelência. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI N° 718/2003 

Institui o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do poder 
executivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica instituído, no âmbito da administração pública 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Adicional de 
Desempenho - ADE. 

Art. 2° -~O Adicional de Desempenho será devido aos ocupantes de 
cargos efetivos, empregos públicos e aos detentores de funções. 
públicas, . considerando os critérios de produção, qualidade e 
formação, em caráter permanente e variável, calculada no percentual 
de até setenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do 
servidor, ·em função dos indicadores setoriais finalísticos dos 
respectivos órgãos e entidades, do efetivo desempenho individual do 
servidor e do aperfeiçoamento da formação individual. 

§ 1°- Até quarenta pontos percentuais do ADE serão atribuídos em 
função do alcance das metas institucionais. 

§ 2°- Até cinqüenta pontos percentuais do ADE serão atribuídos em 
função do efetivo desempenho do servidor, calculados pela proporção 
do conceito recebido em relação ao valor máximo admitido, com base 
na avaliação semestral de desempenho do período anterior. ·. · 

§ 3°- Até dez pontos percentuais da ADE serão atribuídos corri base 
no aperfeiçoamento da formação individual do servidor. 

§ 4° - O ADE, quando aplicado à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao 
Corpo de Bombeiros Militar, observará as características e 
peculiaridades das respectivas atividades constantes de suas leis 
orgânicas. 

Art. 3° - Para cumprimento do disposto no § 2° do artigo anterior, 
será realizada avaliação semestral do desempenho individual do 
servidor mediante a observância dos seguintes critérios de 
julgamento: 

I - qualidade do trabalho; 
11 - produtividade no trabalho; 
111 - iniciativa; 
IV - presteza; 
V - aproveitamento em programa de capacitação; 
VI- assiduidade; 
VIl - pontualidade; 
VIII- administração do tempo e tempestividade; 
IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 
X - contribuição para redução de despesas e racionalização de 
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processos; 

XI- capacidade de trabalho em equipe. 
§ 1_

0 
- A definição dos critérios a que se refere o caput deste artigo e 

os s1stemas de avaliação constarão de regulamento, observado 0 
mínimo de sessenta por cento de ponderação para os critérios 
definidos nos incisos I a V deste artigo. 

§ 2° - O processo de avaliação de desempenho será acompanhado 
por representante dos servidores, na forma de regulamento. 

Art. 4° - A avaliação semestral de desempenho a que se refere o 
artigo anterior será realizada por comissão de avaliação composta por 
servidores de nível hierárquico não inferior ao do avaliado, sendo um 
deles o seu chefe imediato e tendo dois deles pelo menos 3 (três) 
anos de exercício no órgão ou entidade a que ele esteja vinculado. 

§ 1 o - A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente 
superior, tendo como instância de homologação máxima os 
Secretários Adjuntos ou equivalentes nos órgãos e entidades, dela 
dando ciência ao interessado. 

§ 2° - O conceito de avaliação semestral será motivado 
exclusivamente com base na aferição de critérios previstos nesta Lei, 
sendo obrigatória a indicação dos fatos, das circunstâncias e dos 
demais elementos de convicção no termo final de avaliação, inclusive 
o relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e 
documentais, quando for o caso. 

§ 3o - É assegurado ao servidor ou detentor de função pública o 
direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que 
tenha por objeto a avaliação de seu desempenho. 

§ 4° - O servidor ou detentor de função pública será notificado do 
conceito semestral que lhe for atribuído, cabendo pedido de 
reconsideração, no prazo máximo de 1 O (dez) dias, para a autoridade 
que homologou a avaliação, que decidirá em igual prazo. 

§ 5o - Na hipótese de avaliação de desempenho de servidor que 
desenvolve atividades exclusivas de Estado assim definidas em lei, a 
comis~ão de avaliação a que se refere este artigo será composta 
exclusivamente por servidores da mesma carreira ou categoria 
funcional do servidor avaliado. 

§ 6° - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração, caberá 
recurso hierárquico com efeito suspensivo à autoridade máxima doi· 

I 

-------------~------------~ 
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orgao ou entidade em que o servidor ou detentor de função 
pública estiver lotado, no prazo de 1 O (dez) dias, o qual constitui 
nesta matéria, a última instância em via administrativa. ' 

Art. 5° - Os conceitos semestrais atribuídos ao servidor ou detentor 
de função pública, os instrumentos de avaliação e os respectivos 
resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos 
narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as 
metodologias e os critérios utilizados na avaliação serão arquivados 
em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo 
servidor ou detentor de função pública a qualquer tempo. · · 

Art. 6° - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria 
ou às pensões, o Adicional de Desempenho: 

I - somente será devido, se percebido pelo prazo ·mínimo 
estabelecido na Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002; e 

11- será calculado pela média aritmética dos últimos sessenta meses 
anteriores à aposentadoria ou instituição da pensão. 

Art. 7° - Os servidores e militares na ativa poderão optar pelo 
Adicional de Desempenho em substitui7ão às vantagens por tempo de 
serviço que venham a ter direito a perceber. 

Art. 8° - Não fazem jus ao Adicional de Desempenho de que trata 
esta lei os servidores que percebem adicionais ou gratificação de 
estímulo à produção individual e/ou institucional, disciplinadàs em leis 
específicas. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 59/2003* 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei qu~ dispõe sobre a revogação da legislação que 
trata do direito do servidor continuar percebendo a remuneração do 
cargo de provimento em comissão, proporcional ou integral, após o 
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seu ·desligamento, nos termos das normas até então vigentes. 

Ressalta-se que o referido projeto de lei resguarda o direito-do .atual 
servidor efetivo que implementar os requisitos para obtenção de tal 
benefício até 31 de dezembro do corrente ano. 

Um aspecto relevante que fundamenta a proposta é o valor mensal 
despendido pelo Poder Executivo, exceto militares, que no mês de 
abril foi de sessenta e seis milhões de reais, e representa 16% da 
folha de pagamentos. 

Há de se destacar que o benefício contempla um número restrito de 
servidores e ainda se incorpora aos proventos de aposentadoria, 
sendo que o recurso utilizado para tal fim poderá ser destinado à 
valorização do funcionalismo público em geral, através de mudanças 
nas formas de promoção, com estímulo à produtividade e à qualidade. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado trata de 
medida fundamental para o equilíbrio das contas públicas, 
constituindo um importante passo para a valorização dos servidores 
públicos em geral, através de novos conceitos e padrões gerenciais 
que irão gerar melhoria e aprimoramento do funcionamento dos 
serviços públicos, em prol dos cidadãos mineiros. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo; minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI N° 719/2003 

Revoga o artigo 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho de 1972; a Lei no 
6.565, de 17 de abril de 1975; o artigo 12 da Lei no 8.019, de 23 de 
julho de 1981; a Lei Delegada no 35, de 28 de agosto de 1985; a Lei no 
9.532, de 30 de dezembro de 1987; o artigo 5° da Lei no 10.945, de 27 
de novembro de 1992; a Lei no 13.434, de 30 de dezembro de 1999; a 
Lei no 13.533, de 11 de maio de 2000, e dá outras providências 

Art. 1°- Ficam revogados o artigo 22 da Lei no 5.945, de 11 de julho 
de 1972; o artigo 1 O da Lei no 6.565, de 17 de abril de 1975; o artigo 
12 da Lei no 8.019, de 23 de julho de 1981; a Lei Delegada n° 35, de 
28 de agosto de 1985; a Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987; o 
artigo 5° da Lei no 10.945, de 27 de novembro de 1992; a Lei no 
13.434, de 30 de dezembro de 1999 e a Lei no 13.533, de 11 de maio 
de 2000. 

§ 1 o - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento, 
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efetivo o direito de continuar percebendo a remuneràção, 
proporcional ou integral, do cargo em comissão exercido, nos termos 
da legislação então vigente, desde que implemente os requisitos para 
a obtenção do referido benefício até 31 de dezembro de 2003.-

§ 2° - A remuneração do servidor será recomposta nos termos da 
estrutura de vencimento de seu cargo efetivo, seus respectivos 
adicionais e demais vantagens pecuniárias a que teria direito. 

§ 3°- A diferença entre a remuneração percebida nos termos-do§ 1° 
e a remuneração do cargo efetivo discriminada no § 2° passa a ter 
natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada,·_ sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da 
remuneração dos servidores estaduais. 

§ 4° - O disposto no § 3° se aplica tanto aos servidores que já 
tenham, até a data da publicação desta lei, adquirido o direito à 
continuidade da percepção da remuneração, proporcional ou integral, 
do cargo em comissão, nos termos da legislação referida no "caput" 
ou da legislação aplicável à época da concessão do referido benefício, 
quanto aos servidores que adquirirão esse direito, nos termos do §1° 
deste artigo. 

Art. 2° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo 
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão 
poderá optar: 

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão ou; 
li - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescido de 20% (vinte 

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão. 
Parágrafo único- A parcela de 20% (vinte por cento) a que se refere 

o inciso 11 deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma 
outra vantagem não se incorporando à remuneração ou ao provento 
do servidor. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicação, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acord_o com o texto original. 
"MENSAGEM No 60/2003* 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2003. 
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Senhor Presidente, ·, _. 1 

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 
seja submetido à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a renegociar o 
pagamento das despesas empenhadas e reconhecidas pelo Tesouro 
Estadual, relativas aos exercícios de 2002 e anteriores, e dá outras 
providências. 

Tal 'medida se justifica em razão da elevada dívida flutuante 
pendente de eqüacionamento devido à escassez de recurso~ 
financeiros do Estado, bem como da situação advinda de exercícios 
anteriores, quando o atraso de pagamentos prejudicou a credibilidade 
do Estado, contribuindo para a realização de compras e obras com 
preços possivelmente majorados. 

Esclareço a Vossa Excelência que para a liquidação dessas dívidas, 
principalmente junto a grandes credores, não se pretende adotar 
ações individualizadas que poderiam ensejar tratamentos passíveis de 
questionamentos. 

Propõe-se a instituição de leilões públicos de recursos e espera-se 
que a adoção dessa modalidade de negociação crie oportunidade 
para redução da dívida a ser paga, mediante a obtenção de 
descontos, propostos pelos credores em seus lances durante o leilão. 

A proposta de equacionamento das dívidas mediante a realização 
de leilão público busca a equidade no tratamento dos credores, aos 
quais competirá a disputa pelos recursos ofertados para a quitação de 
seus créditos. 

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, o projeto que ora 
submento à apreciação do Poder Legislativo, para o devido 
aprimoramento e posterior aprovação, é de vital importância no 
sentido de contribuir para a retomada da credibilidade do Estado, com 
a garantia de que os recursos ofertados estarão disponíveis para o 
pagamento dos credores habilitados que apresentarem as melhores 
ofertas. 

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, a expressão de 
meu apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Na 720/2003 

Autoriza o Poder Executivo a renegociar o pagamento das despesas 
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empenhadas e reconhecidas pelo Tesouro Estadual, relativas aos 
exercícios de 2002 e anteriores, e dá outras providências. 

Seção I 
Da Novação e Cessão de Créditos contra o Estado Relativos a 

Despesas Empenhadas e Liquidadas 
Art. 1o- Ficam autorizados o Poder Executivo Estadual, autarquias e 

fundações estaduais a renegociar os débitos decorrentes de despesas 
emp~nhadas ·· e liquidadas, relativas aos exercícios de 2002 e 
antenores, por novação de dívidas, na forma prevista no art. 360 e 
seguintes da Lei n o 10.406, de 1 O de janeiro de 2002, mediante 
realização de leilão público de recursos junto aos seus credores. 

Art. 2o - A novação será efetivada mediante proposta do' credor 
submetida a leilão específico a ser realizado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, nos termos de instrução que deverá conter: 

I - exigências para habilitação do credor e de certificação do crédito 
para participação no leilão; 

11 - valor máximo de recursos a serem leiloados; 
111 -valor máximo a ser novado por credor; , 
IV - percentual mínimo de desconto sobre o débito a ser of~recido 

pelo credor; 
V - procedimentos de oferecimento, aceitação e classificação das 

propostas; r. 

VI - procedimentos de formalização da novação dos débitos 
referentes às propostas que houverem sido aceitas e classificadas até 
o limite de recursos leiloados. 

§ 1 o - A novação da obrigação do Estado extingue a anterior, bem 
como todas as garantias eventualmente prestadas. 

§ 2° - No caso de débitos instrumentalizados em títulos da dívida 
pública, os leilões poderão ser realizados por instituição financeira ou 
bolsa de valores mobiliários devidamente autorizada a operar pela 
autoridade competente, nos termos da legislação aplicável. ·c 

Art. 3o - Os créditos contra o Estado, autarquias e fundações 
poderão ser cedidos, nos termos da regulamentação, desde que 
verificadas as seguintes condições: , 

I - tenham origem e_m despesas empenhadas e liquidadas nos 
exercícios de 2002 e anteriores; 

11 - a cessão seja registrada em sistema eletrônico de controle de 
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débitos mantido pelo Estado; 

111 - a cessão se formalize por formulário próprio em três vias; obtido 
na Secretaria de· Estado da Fazenda, assinado pelo cedente e 
cessionário ou seus representantes legais, não sendo admitido 
mandato, sendo uma das vias arquivada na repartição; 

IV- o cedente esteja registrado no sistema a que se refere o inciso li 
como titular do crédito respectivo. 

Seção 11 
Da Cessão de Dívidas lntragovernamentais 

Art. 4° - Os créditos entre o Estado e as entidades da administração 
indireta, bem como entre essas, poderão ser cedidos entre si, nos 
termos da regulamentação, desde que inexistam restrições na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, na execução orçamentária e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e que: 

I ~ no caso do Estado, autarquias e fundações, sejam verificadas as 
condições do art. 3°, incisos 11, 111 e IV; 

11 - no caso das demais entidades da administração indireta, seja 
verificada a condição do art. 3°, inciso 111 e exista sistema específico 
de controle de débitos da respectiva entidade, caso em que a cessão 
deverá ser registrada nesse sistema, com arquivamento de cópia do 
instrumento, e que o cedente esteja registrado como titular do crédito 
no momento do registro da cessão. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 61/2003* 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

seja submetido à apreciação dessa egrégia Casa, o anexo projeto de 
lei, que dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito 
tributário, altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei no 
12.735, de 30 de dezembro de 1997, a Lei no 13.470, de 17 de janei.ro 
de 2000, a Lei no 14.062, de 20 de novembro de 2001, e dá outr~s 
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providências. 

A sociedade brasileira vive um paradoxo: ao mesmo tempo que 
demanda por mais e melhores serviços públicos, clama· por uma 
redução da carga tributária, num cenário em que as receitas públicas 
são insuficientes. 

Embora se apresente com graus diferenciados, esta é a realidade 
em todas as esferas de governo: as receitas públicas não são 
suficientes para custear, satisfatoriamente, os serviços públicos dos 
quais a população necessita. 

Em Minas Gerais a situação das finanças estaduais é grave, tendo 
em vista os sucessivos deficits verificados nos exercícios anteriores. A 
atual administração, cuja gestão se iniciou em janeiro deste ano 
desde os seus primeiros atos vem implementando um grande esforç~ 
no sentido da redução dos gastos. Entretanto, faz-se mister, também 
a elevação da receita tributária como forma de equilibrar as finança~ 
do Estado. 

A elevação da receita tributária, na atual conjuntura, não se pode dar 
pela elevação de alíquotas, ou pela criação de novos tributos, sob 
pena de se reduzir, ainda mais, o crescimento da economia, o que 
geraria efeito inverso ao pretendido, ou seja, queda da arrecadação 
em razão do desaquecimento econômico. 

Desta forma, o esforço de elevação de receita deve se concentrar no 
combate à sonegação fiscal, com a conseqüente ampliação do 
universo de contribuintes, até mesmo como forma de viabilizar, no 
futuro, no âmbito de uma reforma tributária, uma redução ria carga 
tributária individual, sem prejuízo da arrecadação de . recursos 
financeiros em montante suficiente para fazer frente aos gastos 
públicos. Além de instrumento de elevação de receita, o combate à 
sonegação fiscal se apresenta, também, como meio de promover a 
justiça tributária, de modo a que todos, indistintamente, se sujeitem ao 
império da lei. 

E neste contexto e com este propósito, Senhor Presidente, que 
submeto à apreciação do Poder Legislativo, para o· devido 
aprimoramento e posterior aprovação, o anexo projeto de lei, que 
constitui mais um esforço deste Governo no sentido do equilíbrio das 
finanças estaduais. · 

Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade, a expressão de meu 
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apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
Exposição de Motivos 

I - Necessidade de alterações na Lei no 6763/75 
Nos últimos anos, a Lei n.0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

sofreu modificações, basicamente, de duas ordens: adequação às leis 
complementares relativas ao ICMS e alterações pontuais, entre as 
quais aquelas visando à equalização da tributação de determinados 
segmentos econômicos, à vista do tratamento tributário concedido por 
Estados limítrofes. 

Entretanto, modificações mais profundas na Lei n. 0 6.763/75, 
especialmente no que diz respeito às penalidades e aos instrumentos 
de verificação e controle das operações e prestações realizadas pelo 
contribuinte, de modo a coibir a sonegação fiscal e assegurar o 
correto cumprimento das obrigações tributárias, têm sido relegadas a 
segundo plano, sendo objeto apenas das supraditas alterações 
pontuais. 

As modificações ora pretendidas na Lei n.0 6.763/75 concentram-se 
em dotar o fisco de instrumentos capazes de assegurar o 
cumprimento das obrigações tributárias, permitindo o ingresso de 
recursos financeiros nos cofres estaduais. Estas alterações não estão 
voltadas para o contribuinte que cumpre seus deveres, mas para uma 
minoria (minoria, sim, mas não sem relevância econômica) que, em 
detrimento do interesse de toda a sociedade mineira, se esquiva do 
cumprimento de seus deveres. 

Neste sentido, para exemplificar, ressalte-se que as 50 maiores 
empresas mineiras em termos de arrecadação de tributos estaduais, 
em sua maioria, cumprem regularmente todas as obrigações 
tributárias. Estas empresas representam 53,68% dà receita total do 
Estado. 

Do total das médias e grandes empresas contribuintes do ICMS, 
somente 2,1% em média, no ano de 2002, não recolheram 
regularmente o imposto, e 5,6%, no mesmo ano, deixaram de entregar 
o documento de apuração e informação do imposto. 

Outra informação para corroborar a afirmativa de que as alterações 
ora pretendidas alcançarão somente uma minoria diz respeito ao 
número de empresas devedoras do ICMS inscritas em dívida ativa 
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em torno de 47 mil, representando 8% em relação ao total de 
contribuintes inscritos no Estado. 

Além disso, as alterações pretendidas têm por objetivo coibir a 
sonegação de tributos e melhorar o controle fiscal e não elevar a 
receita por meio da cobrança de multas, pois as penalidades 
referentes ao ICMS, no ano de 2002, representaram apenas 0,47% do 
total das receitas arrecadadas, sendo que, se forem acrescentadas as 
multas recolhidas referentes aos demais tributos, a participação 
alcançaria tão-somente 0,66%. • 

11 - Uso da informática - PED e ECF 
É inegável o avanço tecnológico ocorrido durante a última década, 

propiciando o uso da informática em todos os aspectos da vida, 
inclusive na atividade econômica. Modernizaram-se os meios de 
registro das operações e prestações realizadas pelos contribuintes, 
reduzindo para estes os custos administrativos com o cumprimento de 
obrigações tributárias. Entretanto, os instrumentos legais disponíveis 
ao fisco, para a correta e eficaz verificação do cumprimento dessas 
obrigações, não foram atualizados, permanecendo a legislação 
tributária mineira em descompasso com a realidade. 

A utilização de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e a 
utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para a 
emissão e a escrituração de documentos e livros fiscais (PED) não só 
tornaram menos oneroso o cumprimento de obrigações tributárias, 
mas também representaram um meio mais cômodo, célere e eficiente 
para o fisco, no controle das operações e prestações promovidas 
pelos contribuintes. 

Não obstante a legislação mineira infralegal prever a 
obrigatoriedade, em alguns casos, ou, em outros, facultar a utilização 
desses equipamentos, segundo o interesse e a conveniência do 
contribuinte, a Lei n. 0 6.763/75- a não ser em dispositivos genéricos
não possui previsões específicas quanto à possibilidade de o fisco 
solicitar as informações relativas às operações e às prestações 
processadas por aqueles meios. Esta circunstância, não raras vezes, 
provoca conflitos entre o fisco e os contribuintes, prejudicando o 
controle fiscal. 

Embora existam pre-visões legais genéricas, em relação à 
obrigatoriedade da entrega dessas informações, a Lei n.0 6.763/75 
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carece de penalidades que possam inibir comportamentos 
recalcitrantes visando à não-entrega das informações relativas às 
operações e prestações processadas em meios eletrônicos ou à 
criação de embaraços à sua verificação. 

Além de permitir custos menores e agilidade para o contribuinte e 
comodidade para o fisco, é bem verdade que a utilização de meios 
eletrônicos para o registro de operações e prestações proporciona 
maiores facilidades de omissão de receitas, mediante a manipulação 
fraudulenta de equipamentos e programas. Assim, a par das 
vantagens que propicia ao fisco, a utilização de meios eletrônicos para 
o registro de operações e prestações exige maior capacitação técnica 
dos agentes da fiscalização e a adoção, pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, de instrumentos e programas de verificação e validação das 
informações prestadas pelos contribuintes. Uma vez mais, a Lei n. 0 

6. 763/75 não possui disposições adequadas que permitam a atuação 
do fisco nas situações em que os meios eletrônicos sejam 
manipulados objetivando à sonegação fiscal, uma vez que não possui 
penalidades específicas e em valores condizentes com a infração. 

Desta forma, parte importante e substancial das alterações 
propostas no presente anteprojeto de lei visa estabelecer, de forma 
clara e precisa, as obrigações do contribuinte no que diz respeito à 
entrega de informações relativas ao registro de suas operações e 
prestações por meios eletrônicos (ECF e PED) e as penalidades 
aplicáveis em caso de recusa ou de embaraço à sua entrega, bem 
como as penalidades aplicáveis em caso de manipulação desses 
meios, visando à omissão de fatos tributáveis. 

São desta ordem as modificações sugeridas em relação aos 
seguintes dispositivos da Lei n° 6.763/75: 

1 -art. 16, incisos 11 e 111; art. 50, incisos I, 11 e 111; e art. 204, "caput": 
inclusão de obrigações do contribuinte em relação à emissão e à 
escrituração de documentos e livros fiscais por processamento 
eletrônico de dados e da obrigatoriedade de exibição ao fisco de 
equipamentos, meios programas e arquivos com registros eletrônicos 
de operações e prestações; 

2 - art. 21, incisos XIII, XIV e XVI: previsão de responsabilidade 
solidária para terceiros que possibilitarem o uso indevido de 
equipamento ECF ou de sistema de processamento eletrônico de 



dados para emissão ou escrituração de documentos ou 
fiscais; 

3 - art. 42, §§ 1 o e 2°, e art. 44: inclusão da possibilidade de 
apreensão de equipamentos, meios, programas ·· e arquivos 
eletrônicos; 

4- art. 52, incisos 111 e VI: inclusão da possibilidade de aplicação de 
regime especial de controle e fiscalização ao contribuinte, em caso de 
não-exibição ao fisco de arquivos eletrônicos ou de falta·de emissão 
ou emissão em desacordo com a legislação, de cupom fiscal po; 
equipamento ECF, quando obrigatório o seu uso; 

5 - art. 54, incisos 11 e VIl e § 2°: inclusão de penalidades para 
infrações relativas aos documentos e livros fiscais emitidos ou 
escriturados por processamento eletrônico de dados, · bem como 
infrações relativas à utilização de ECF, com alteração do valor da 
multa; 

6 - art. 54, incisos X a XXVIII: previsão de penalidades específicas 
relacionadas com a utilização, intervenção, fabricação, etc., de ECF, 
com valores que podem chegar, entre outros, a 3.000 ou 15.000 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (UFEMG), ou seja, R$ 
3.747,00 ou R$ 18.735,00, por infração ou equipamento em 
desacordo com a legislação tributária, nos casos mais graves; 

7 - art. 54, incisos XXIX a XXXIV: previsão de penalidades 
específicas relacionadas com a emissão e a escrituração de 
documentos e livros fiscais por processamento eletrônico de dados, 
com valores que podem chegar, entre outros, a 3.000 UFEMG (R$ 
3.747,00) ou 15.000 UFEMG (R$ 18.735,00), por infração;-'nos casos 
mais graves; 

- 8 - art. 36 do anteprojeto de lei: alteração dos sub itens 2.1, 2.11, 
2.16, 2.17 e 2.18 da Tabela A anexa à Lei no 6.763; de 26 de 
dezembro de 1975, para adequar os valores da taxa de expediente, 
bem como a redação dos referidos subitens, tendo em vista a 
legislação referente à utilização de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF; 

9 - art. 37 do anteprojeto de lei: instituição de novas hipóteses de 
incidência de taxa de expediente por ato de autoridade administrativa 
da Secretaria de Estado- da Fazenda (subitens 2.34 a 2.37), referente 
à autorização, cadastramento de empresa desenvolvedora de 
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programa aplicativo fiscal, fabricação de lacre e outros, todos , . 
relacionados à utilização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscai
ECF. 

111- Instrumentos para Controle das Obrigações Tributárias 
Outra parte importante das alterações ora propostas diz respeito aos 

instrumentos e às prerrogativas do fisco para o controle das 
· obrigações tributárias a cargo dos contribuintes, de modo a poder 

exercer o dever que a lei lhe impõe, com rigor e em sua plenitude, no 
entanto, sem prejuízo dos direitos e das garantias individuais 
constitucionalmente assegurados a todos. 

Não obstante as previsões da Constituição Federal, facultando à 
administração tributária a identificação do patrimônio, dos rendimentos 
e das atividades econômicas do contribuinte (art. 145, § 1 °), e do 
Código Tributário Nacional (artigos 194 a 200), os agentes do fisco, 
não raras vezes, têm a sua atuação impedida ou embaraçada, com 
sérias ameaças à integridade física do servidor e com irreparável 
prejuízo para toda a sociedade, que se vê tolhida, pela sonegação 
fiscal, dos recursos financeiros necessários à realização dos inúmeros 
e dispendiosos misteres a cargo do Poder Público, entre eles a 
segurança pública, a educação, a saúde e a administração da justiça. 
Desta forma, é preciso reafirmar, na lei estadual, prerrogativas do 
fisco expressas na Constituição e em leis complementares. 

Outrossim, faz-se mister assegurar ao fisco, sem desrespeito aos 
direitos e às garantias do contribuinte, instrumentos que lhe permitam 
agir preventivamente, de modo que a cobrança futura do crédito 
tributário devido não se revele impossível. 

Ainda com a finalidade de ampliar as garantias de recebimento 
futuro do crédito tributário, estão sendo propostas alterações 
relacionadas com a responsabilidade tributária de terceiros, visando 
não só ampliar as possibilidades de recebimento do crédito, mas 
também adequar a legislação mineira a dispositivos do Código 
Tributário Nacional (especialmente o art. 135) e à jurisprudência. 

Além disso, a Lei no 6.763/75 está sendo alterada para introduzir as 
regras trazidas pela Lei Complementar no 1 04, de 1 O de janeiro de 
2001, especificamente com relação ao parágrafo único acrescido ao 
art. 116 do Código Tributário Nacional, prevendo a desconsideração 
de atos e negócios jurídicos, quando praticados com a finalidade de 



1240 
dissimular a ocorrência de fatos sujeitos à tributação (a chamada 
norma anti-elisiva), bem como para introduzir as regras . da Lei 
Complementar no 105, de 1 O de janeiro de 2001, que dispõe sobre 0 
sigilo das operações de instituições financeiras. 

Assim, o presente anteprojeto de lei contém dispositivos legais 
visando tornar explícitos os instrumentos e as prerrogativas do fisco já 
expressos ou decorrentes da Constituição Federal e do Código 
Tributário Nacional, bem como estabelecer outros de forma a 
assegurar a efetividade da ação fiscal e a garantir o recebimento do 
crédito tributário. 

São desta ordem as modificações sugeridas em relação aos 
seguintes dispositivos da Lei no 6.763/75: 

1 - art. 16, inciso IV: previsão da obrigatoriedade de o contribuinte 
comunicar ao fisco as mudanças de domicílio civil de sócios e a 
paralisação temporária de atividades; 

2 - art. 16, inciso XV: previsão da exigência de aposição, na 
mercadoria ou em sua embalagem; do número do lote de fabricação, 
ou de qualquer especificação de controle da produção, ou do número 
da inscrição estadual, conforme dispuser o regulamento; 

3 - art. 16, inciso XVI: previsão da exigência de aposição, em 
documento fiscal, de selo de controle de trânsito de mercadoria 
conforme dispuser o regulamento; ' 

4 - art. 16, inciso XVII: previsão da exigência de recomposição de 
livros fiscais e arquivos com registros eletrônicos de operações e 
prestações, nas hipóteses de extravio, roubo, furto, perda ou 
inutilização dos mesmos, conforme dispuser o regulamento; · 

5 - art. 21, inciso XV: previsão de responsabilidade solidária para o 
depositário estabelecido em recinto alfandegado ou em entreposto 
aduaneiro, em relação a mercadoria ou bem importados entregues 
sem pagamento do imposto ou sem comprovação de sua exoneração; 

6- art. 21, inciso XVII: previsão de responsabilidade solidária para o 
contribuinte que utilizar ou receber em transferência crédito de ICMS 
em desacordo com o estabelecido na legislação tributária; 

7- art. 21, §§ 1°, 2° e 3°, e revogação do inciso VI do "caput" do art. 
21: o parágrafo único do art. 21 (responsabilidade subsidiária) passa a 
ser o § 1°, sendo ·que a responsabilidade de diretores, 
administradores, sócios-gerente e contadores, antes subsidiária, 
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passa a ser pessoal (§§ 2° e 3°). Também passa a ser pessoal (e .. 
não mais solidária) a responsabilidade dos representantes, 
mandatários e gestores de negócios (§ 2°). As modificações visam 
adequar a legislação mineira aos dispositivos do CTN, especialmente 
o art. 135, bem como às decisões judiciais a respeito da matéria, além 
de conferir uma maior responsabilidade aos contadores; 

8 - art. 24, § 4°: previsão de que, para a concessão de inscrição 
estadual, poderão ser exigidas: 1) prova de que as condições físicas 
do -estabelecimento são compatíveis com a atividade pretendida; 2) 
comprovação de endereço residencial dos sócios, dos diretores ou do 
titular; e 3) prova de capacidade financeira dos sócios, do titular ou da 
pessoa jurídica, inclusive quando houver alteração do quadro 
societário; 

9 - art. 28, § 5°: previsão de que não poderá ser lançado, como 
crédito do ICMS, o montante do imposto que corresponder a 
vantagem econômica decorrente de concessão de incentivo ou 
benefício fiscal em desacordo com a Constituição Federal e a Lei 
Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975 (medida de combate à 
guerra fiscal prevista no art. 8° da LC no 24/75); 

1 O - art. 29, §§ 9° e 1 O: previsão de que a Secretaria de Estado de 
Fazenda poderá alterar, de ofício, as declarações feitas pelos 
contribuintes, relativas às suas operações e prestações (débito, 
crédito, saldos, etc.), em razão de divergências apuradas em 
levantamento do fisco, sem prejuízo de posterior correção, em caso 
de decisão que modifique os valores alterados; 

11 - art. 39, § 2°: previsão de que poderá ser autorizada a impressão 
de documentos fiscais em quantidade limitada, quando o contribuinte 
não estiver em dia com suas obrigações fiscais e tributárias; 

12 - art. 39A e revogação do § 6° do art. 52: alteração dos 
parâmetros que definem a falsidade e a inidoneidade de documentos 
fiscais (atualmente, o critério, além de apresentar lacunas, leva em 
consideração o emitente e não as condições do próprio documento 
fiscal); 

13 - art. 42, 11: previsão da possibilidade de apreensão de 
mercadorias também na hipótese de documentação inidônea 
(atualmente, a previsão alcança apenas os documentos falsos); 

14 -art. 42, 111: previsão da possibilidade de apreender mercadorias, 
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quando transportadas ou encontradas com documento fiscal que 
indique remetente ou destinatário que não estejam no exercício 
regular de suas atividades; 

15 - art. 43: ampliação das hipóteses em que mercadorias poderão 
ser retidas para diligências, especialmente na fiscalização realizada 
no trânsito das mesmas; 

16 - art. 49, §§ 1 o e 2°: ampliação da aplicação subsidiária da 
legislação tributária federal para a fiscalização ou a cobrança de 
tributos estaduais; 

17 - art. 49, § 3°: estabelece que, para efeitos da legislação 
tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes 
ou limitativas do direito de o fisco examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis, meios eletrônicos e efeitos comerciais 
ou fiscais, dos contribuintes do imposto, bem como do acesso aos 
locais onde deva ser exercida a fiscalização, ressalvada a 
apresentação de identidade funcional; 

18 - art. 50, § 1 o: previsão da possibilidade de o agente do fisco 
lacrar móveis, equipamentos ou depósitos onde estejam mercadorias, 
bens, livros, documentos e arquivos, programas e meios eletrônicos 
pertinentes à escrita comercial, fiscal ou que envolvam matéria' de 
interesse tributário, em caso de recusa de sua apresentação; 

19 - art. 50, § 3°: previsão de que os prestadores de serviço de 
transporte intermunicipal e interestadual de valores, pessoas ou 
passageiros, quando interpelados, deverão exibir à fiscalização 
volante ou nos Postos de Fiscalização, a documentação fiscal, para 
conferência; 

20- art. 51, V e VI: previsão de hipóteses em que o valor do imposto 
poderá ser arbitrado pelo fisco; 

21 - art. 51, parágrafo único: estabelece a presunção (que pode ser 
contrariada pelo contribuinte) de que entrou e saiu do estabelecimento 
a mercadoria não declarada pelo contribuinte, cuja operação de 
aquisição tenha sido informada ao fisco pelo remetente ou pelo 
transportador, bem como a presunção de que foi prestado o serviço 
não declarado pelo prestador, cuja prestação tenha sido informada ao 
fisco pelo contribuinte tomador; 

22 - art. 52, incisos XI a XV: ampliação das hipóteses nas quais o 
fisco pode adotar o regime especial de controle e fiscalização (entre 
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elas, destacam-se os casos em que forem revelados indícios de 
incompatibilidade entre as operações ou as prestações realizadas e a 
capacidade econômico-financeira evidenciada pelo contribuinte ou 
indícios de incompatibilidade entre o volume dos recursos utilizados 
nas atividades econômicas e a capacidade econômico-financeira dos 
sócios); 

23- art. 52,§ 1.0
, incisos 111, V e VI: ampliação das medidas a serem 

adotadas na hipótese de aplicação de regime especial de controle e 
fiscalização; 

24 - artigos 49 e 201: estabelecimento da competência da Secretaria 
de Estado de Fazenda, por meio de seus funcionários fiscais, para a 
fiscalização e cobrança de tributos estaduais, nos termos dos artigos 
3.0 e 142 do Código Tributário Nacional (excluem-se, em razão dos 
dispositivos do CTN, a menção às autoridades judiciárias, policiais e 
administrativas); previsão de competência supletiva da autoridade 
judiciária expressamente nomeada em lei para fiscalização das taxas 
judiciárias; 

25 - art. 202, "caput" e §§ 1.0 e 2.0
: possibilita a requisição da força 

policial pelos agentes do fisco também nas hipóteses de embaraço 
(atualmente, há previsão apenas em caso de desacato), definindo as 
situações nas quais se caracterizará o embaraço à fiscalização; 
estabelece competência à Polícia Militar para o apoio permanente às 
atividades de fiscalização no trânsito de mercadorias, inclusive nos 
postos de fiscalização; 

26 - art. 202A: estabelece competência ao Procurador do Estado 
para a defesa, judicial e extrajudicial, dos funcionários da Secretaria 
de Estado de Fazenda, quando, em decorrência do exercício regular 
das atividades institucionais, forem vítimas ou indevidamente 
apontados como autores de atos ou omissões definidos como 
contravenção ou crime, bem como em relação às ações cíveis 
decorrentes dessas; 

27 - art. 204, § 1.0 e 2.0
: previsão de que a Secretaria de Estado de 

Fazenda, por intermédio da autoridade fiscal competente, poderá 
examinar informações relativas a terceiros, constantes de 
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de 
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de 
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento 
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contencioso administrativo-fiscal em curso e tais exames forem 
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente, vedada a divulgação destas informações para fins 
extrafiscais (introdução das normas da Lei Complementar n. 0 105, de 
10/1/01 ); 

28 - art. 205: previsão de que a autoridade administrativa fiscal 
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária 
(introdução das normas da Lei Complementar n. 0 104, de 10/1/01 ). 

IV- Instrumentos para Controle e Recebimento do Crédito Tributário 
Além das alterações na Lei n. 0 6.763/75 acima relacionadas, com o 

objetivo de dotar o fisco de instrumentos eficazes de controle e 
recebimento do crédito tributário, destacam-se os seguintes 
dispositivos do anteprojeto de lei: 

1 - artigos 2.0 a 8. 0
: disciplinam: 1) a adjudicação judicial de bens 

móveis e 1moveis, em execuções judiciais promovidas pela 
administração pública estadual; 2) a extinção de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa mediante dação em pagamento de bens 
imóveis ou móveis novos; 3) o processo de patrimonialização dos 
bens adquiridos pelo Estado por adjudicação judicial ou por dação em 
pagamento; e 4) a alienação dos referidos bens, no caso em que os 
mesmos não sejam objeto de incorporação definitiva ao serviço 
público estadual; 

2 - artigos 9°, 1 O, 11 e 37 do anteprojeto de lei: disciplinam o 
pagamento, a cessão e a utilização de precatórios de que tratam os 
artigos 78, 86 e 87 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, bem como a possibilidade de 
compensação de créditos tributários inscritos em dívida ativa com 
parcelas vencidas de precatórios parcelados; criam as taxas de 
expediente para registro de cessão de precatório parcelado e para 
emissão de certidão de informações completas sobre precatório, 
ambas no valor de 15 UFEMGs (R$ 18,73); 

3 - art. 12 do anteprojeto de lei: autoriza a realização de 
compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do 
contribuinte contra a Fazenda Pública estadual; 

4 - artigos 13 a 21: disciplinam o arrolamento administrativo de bens 
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e direitos como medida preventiva fiscal contra a deterioração do· 
patrimônio do sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública 
estadual (o arrolamento de bens e direitos será efetivado quando o 
valor dos créditos tributários for superior a 30% do patrimônio 
conhecido do contribuinte); a Junta Comercial de Minas Gerais 
(JUCEMG) e os Cartórios de Registros de Pessoas Jurídicas, de 
Registro de Títulos e Documentos, de Registro de Imóveis e de Notas 
deverão enviar à Secretaria de Estado de Fazenda informações sobre 
todos os registros, matrículas, averbações, inscrições, transcrições, 
arquivamentos, escrituras e procurações, sob pena de aplicação de 
multas nos valores de 5.000 UFEMGs (R$ 6.245,00) por falta de 
entrega das informações, de 1.000 UFEMGs (R$ 1.249,00) para cada 
tipo de informação não entregue no prazo (mensalmente) e de 500 
UFEMGs (R$ 624,50) para cada tipo de informação entregue de forma 
incompleta ou incorreta; 

5 - art. 22: estabelece a necessidade de depósito recursal, em 
moeda, equivalente a, no mínimo, 30% do valor do crédito tributário, 
como condição para a apresentação de recurso à Câmara Especial do 
Conselho de Contribuintes contra decisões nos processos tributário
administrativos (o depósito não será exigido, quando o débito for 
inferior a 100 mil UFEMGs, ou seja, R$ 124.900,00); 

6 - artigos 23 a 27: prevêem a instituição do Cadastro Informativo de 
Inadimplência em relação à administração pública do Estado de Minas 
Gerais (CADIN/MG), cujos integrantes (devedores do Estado, 
contribuintes em situação cadastral irregular e os impedidos de 
contratar com a administração pública estadual) ficarão impedidos de 
participar de licitações e de obter atestado de regularidade fiscal; 
autorizam o Poder executivo a celebrar convênio com entidades 
públicas ou privadas administradoras de cadastros de inadimplentes 
para inclusão de devedores do Estado. 

V - Penalidades 
Ao lado de regras estabelecendo prerrogativas e instrumentos de 

atuação do fisco e garantias para o recebimento futuro do crédito 
tributário, um arcabouço jurídico capaz de contribuir para o combate à 
sonegação fiscal, seja por estimular o cumprimento tempestivo e 
espontâneo de obrigações tributárias, seja por punir severamente os 
infratores da lei, necessita de um rol detalhado de penalidades, em 
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valores condizentes com o prejuízo, financeiro ou não, causado 
pela infração cometida. Além disso, faz-se mister a adoção de um 
sistema inteligente de aplicação de penalidades que estimule 0 
infrator, mediante reduções legais, a efetuar o seu recolhimento em 
menor tempo. 

Desta forma, outras modificações estão sendo propostas no 
anteprojeto de lei, visando ao aprimoramento da redação ou da 
aplicação de dispositivos legais referentes às obrigações do 
contribuinte ou relativos às penalidades, inclusive com ajustes de seus 
valores. 

Estas alterações decorrem da experiência advinda da convivência 
diuturna entre contribuintes e fisco e estão expressas 'nas 
modificações sugeridas em relação aos seguintes dispositivos da Lei 
n° 6.763/75: 

1 - art. 53, inciso IV: estabelecimento de novo parâmetro -para 
fixação de penalidades, baseado no valor do crédito do imposto 
indevidamente apropriado, transferido ou recebido em transferência; 

2 - art. 53, § 5°, itens 4 e 5: vedação para que o Conselho de 
Contribuintes reduza ou cancele penalidade, nos termos do § 3.0 do 
art. 53 da Lei n.0 6.763/75, quando relacionada com saldos credores 
ou créditos do ICMS indevidos; 

3 - art. 53, § 6°: modificação do conceito de reincidência (a 
reincidência passa a ser considerada em relação à penalidade 
aplicada, e não em relação ao dispositivo legal infringido); a 
reincidência passa a ser considerada em relação a todos os 
estabelecimentos do mesmo infrator; 

4 - art. 53, § 9°: estabelece novos percentuais de redução· das 
penalidades, ampliando as reduções hoje em vigor, de modo a 
estimular o pagamento do crédito tributário no momento da ação 
fiscal, no trânsito de mercadorias (redução a 30% do valor da multa), 
nos primeiros 1 O dias de recebimento do auto de infração (redução a 
40%), ou antes da inscrição do mesmo em dívida ativa (reduções a 
50% ou a 60%, conforme a data de pagamento); 

5 - art. 53, § 1 O: na hipótese de créditos tributários de natureza não 
contenciosa (débito declarado pelo contribuinte), as reduções 
aplicáveis às penalidades são a 40% de seu valor (pagamento em 1 O 
dias do recebimento do AI) e a 60% (após os 1 O dias e antes da 

1247 
inscrição em dívida ativa); 

6- art. 54, incisos I, 111, IV, V, VI, VIII e IX e§ 1°: aprimoram'ento de 
redação, inclusão ou modificação de infrações e alteração nos:valores 
relativos às penalidades; 

7 - art. 55, "parte inicial", incisos I, 11, IV, V, VIl, XI, XII, XIII, XIV, XVI 
e XVIII e parágrafo único: aprimoramento de redação, inclusão ou 
modificação de infrações e alteração nos valores relativos às 
penalidades; 

8 - art. 55, inciso XXIV: previsão de penalidade por consignar, em 
documento destinado a informar ao fisco a apuração do imposto, valor 
de crédito que tenha sido objeto de estorno pela fiscalização; 

9 - art. 55, inciso XXV: previsão de penalidade na hipótese de 
transferência, ou recebimento em transferência, de crédito em 
desacordo com o disposto na legislação tributária; 

1 O - art. 55, inciso XXVI: previsão de penalidade na hipótese de 
apropriação de crédito em desacordo com a legislação tributária, 
ressalvados os casos previstos em outros incisos do art. 55 da Lei n. 0 

6.763/75; 
11 - art. 55, inciso XXVII: previsão de penalidade na hipótese de o 

contribuinte deixar de proceder' a selagem, a etiquetagem, a 
numeração ou a aposição de inscrição estadual, na mercadoria, ou a 
aposição de selo, do número de lote de fabricação ou de qualquer 
outra especificação de controle da produção, no documento fiscal 
(atualmente, a previsão é de considerar desacobertada a mercadoria); 

12 -art. 55, inciso XXVIII: previsão de penalidade na hipótese de o 
contribuinte deixar de emitir nota fiscal referente à entrada de 
mercadoria, no prazo e nas hipóteses previstos na legislação 
tributária; 

13 - art. 56, inciso 1: estabelece nova sistemática de aplicação da 
multa de mora no pagamento intempestivo do ICMS. Atualmente, a 
multa é de O, 15% ao dia, limitada ao percentual de 12%. Com a 
alteração proposta, mantém-se o valor de 0,15% ao dia até o 30° dia 
de atraso; do 31° ao 60° de atraso, a multa permanece fixa em 9% (no 
sistema atual, a multa variaria, conforme o número de dias, de 4,65% 
a 9%); e, a partir do 61° dia de atraso, a multa passa a ser de 12% (no 
sistema atual, o percentual de 12% só seria atingindo com 80 dias,de 
atraso). o objetivo da alteração é o agravamento da penalidade em 

I 
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relação à demora no pagamento, bem como o de estimular o 
recolhimento nos 30 primeiros dias, pois, a partir do 31°, a elevação é 
substancial; 

14 - art. 56, inciso li: aprimoramento da redação, tendo em vista a 
diferença de tratamento nas reduções de multas em razão da 
natureza do crédito tributário- contencioso ou não contencioso (débito 
declarado pelo contribuinte); 

15 - art. 56, § 4. 0
, item 1: restabelecimento da multa de 18% nos 

parcelamentos de crédito tributário, de modo a não desestimular 0 
recolhimento tempestivo dos tributos (a Lei n. 0 14.557, de 30 de 
dezembro de 2002, reduziu o percentual para 12%); 

16- art. 56, § 5. 0
: restabelece a redação anterior à Lei n.0 14.557/02; 

17 - art. 57: propõe a elevação dos valores relativos às infrações 
para as quais não haja penalidade específica (atualmente, os valores 
podem variar de R$ 6,11 a R$ 611 ,76; pela proposta, os valores irão 
de R$ 624,50 a R$ 6.245,00); 

18 - artigos 98 e 120: extensão às taxas de expediente e de 
segurança pública do tratamento dado às reduções de penalidades 
relativas ao ICMS (artigos 53,§ 9. 0

, e 56, inciso 1). 
VI - Uso da Informática- Internet e Meios Eletrônicos 
Visando implementar no serviço público, em benefício do 

contribuinte, as vantagens advindas do avanço tecnológico, 
especialmente a celeridade e a comodidade, a Secretaria de Estado 
de Fazenda, ao longo dos últimos dez anos, vem ampliando a 
utilização da informática e da internet nas suas relações com o sujeito 
passivo de obrigações tributárias e, também, vem tornando mais ágeis 
seus processos internos, mediante o uso de novas tecnologias. 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Fazenda desenvolve um 
arrojado projeto que visa à utilização, onde for possível, nas relações 
entre o fisco e os contribuintes, dos recursos de informática e da 
internet, para propiciar um atendimento rápido e satisfatório, além de 
alternativas cômodas para o cumprimento das obrigações tributárias. 
A implementação definitiva deste projeto, ainda em desenvolvimento, 
levará à eliminação de várias exigências, especialmente as relativas à 
entrega de papéis e documentos, à juntada de certidões, etc., bem 
como, praticamente, eliminará os inconvenientes relativos ao 
cumprimento de obrigações tributárias na repartição fazendária do 
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domicílio do contribuinte, ou seja, ele poderá fazer suas 
solicitações, esclarecer suas dúvidas, entregar informações, enfim, 
relacionar-se com a Secretaria de Estado de Fazenda, 
independentemente de limitações físicas ou territoriais. 

Embora a implantação definitiva e completa do projeto careça, 
ainda, de algum tempo, faz-se mister ajustar a Lei n. 0 6.763/75 já 
neste momento, de modo que projetos-pilotos ou etapas do projeto 
global possam ser implementadas gradativamente. Desta forma, são 
necessários ajustes na Lei n. 0 6.763/75, em dispositivos que dizem 
respeito a cumprimentos de obrigações na repartição fazendária de 
domicílio do contribuinte ou que dizem respeito a entrega de 
documentos e declarações, inclusive com menção, na lei, de suas 
denominações. Tais questões passariam a ser tratadas em 
regulamento, permitindo maior flexibilidade para os ajustes 
necessários, na medida em que o projeto for sendo implementado. 

São desta ordem as modificações sugeridas em relação aos 
seguintes dispositivos da Lei n.0 6.763/75: 

1 - art. 16, § 3. 0
: previsão para a celebração de convênios entre a 

Secretaria de Estado de Fazenda e outros órgãos (por exemplo, Junta 
Comercial), visando à obtenção direta de informações relativas às 
alterações cadastrais de contribuintes do ICMS, com dispensa da 
comunicação à repartição fazendária por estes; 

2 - artigos 17 e 18: exclui a denominação de documento, matéria 
própria para norma infralegal, bem como retira a obrigatoriedade de o 
produtor rural se inscrever, necessariamente, na repartição fazendária 
de seu domicílio (a inscrição será feita na repartição fazendária, nos 
termos do regulamento, de modo a viabilizar, no futuro, também a 
inscrição via internet); 

3 - art. 131, § 2.0
: previsão de que a legislação tributária, atendidos 

os requisitos de segurança e autenticidade, poderá disciplinar a 
prática de atos processuais relativos aos processos tributários 
administrativos (PTA) de regime especial, consulta, restituição e 
reconhecimento de isenção, mediante utilização de meios eletrônicos. 

VIl - Substituição Tributária 
A substituição tributária é uma técnica de tributação que, 

respeitando as características do ICMS (um imposto plurifásico não
cumulativo), oferece praticidade para o fisco e simplificação para o 
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contribuinte situado nas etapas de circulação das mercadorias 
mais próximas do consumidor. Para o fisco, a substituição tributária 
oferece a possibilidade de concentrar o controle fiscal na etapa inicial 
da cadeia de circulação da mercadoria; onde atua um número menor 
de contribuintes, geralmente de maior capacidade contributiva 
(normalmente, o fabricante do produto) com resultados melhores do 
que os obtidos com o controle das operações realizadas no varejo. 

Para os contribuintes situados nas etapas intermediária e final 
(normalmente, o atacadista e o varejista), a substituição tributária 
reduz e simplifica o cumprimento das obrigações tributárias relativas 
ao imposto. 

Utilizada amplamente já na vigência do antigo ICM, após a 
Constituição Federal de 1988 a substituição tributária foi objeto de 
inúmeras contestações, quanto à sua possibilidade e legitimidade. 
Mesmo após a Emenda à Constituição n.0 3, de 17 de março de 1993, 
que tornou constitucional a técnica de tributação, os debates jurídicos 
em torno da substituição tributária permaneceram, tanto no sentido de 
questionar a sua legitimidade, quanto no sentido de questionar a sua 
definitividade em relação à base de cálculo utilizada para fins de 
tributação pela técnica em confronto com aquela efetivamente 
utilizada pelo contribuinte, na etapa final de circulação da mercadoria. 

No entanto, estas discussões, que inviabilizavam a aplicação da 
técnica, atualmente não possuem mais relevância, em vista das 
reiteradas decisões dos tribunais superiores do País (Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal), que reconheceram a 
legitimidade da substituição tributária e de sua definitividade quanto à 
base de cálculo. O Supremo Tribunal Federal, que em decisões 
anteriores já havia consolidado o entendimento quanto à 
constitucionalidade e à legitimidade da substituição tributária, em 8 de 
maio de 2002, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 0 1851-5, consagrou o princípio da definitividade da técnica em 
relação à base de cálculo utilizada para fins de tributação. 

Desta forma, superadas as discussões jurídicas que enfraqueciam 
ou mesmo inviabilizavam a aplicação da substituição tributária, o 
presente anteprojeto de lei propõe alterações visando à eficaz 
aplicação da técnica; ampliando a relação de mercadorias que 
poderão estar submetidas à sistemática, prevendo responsabilidades 
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tributárias e restabelecendo o princ1p1o da definitividade da 
substituição tributária em relação à base de cálculo. . , . , 

São desta ordem as modificações sugeridas em relação aos 
seguintes dispositivos da Lei n. 0 6.763/75: . 

1 - art. 13, § 21: previsão da possibilidade de utilização, como base 
de cálculo da substituição tributária, do preço final a consumidor 
sugerido por entidade representativa do respectivo segmento 
econômico; 

2 - art.:. 22, §§ 11, item 2, e 11-A (revogação): os dispositivos cuja 
revogaçao se propõe tratam da restituição de valores nas saídas de 
veículos automotores sujeitos à substituição tributária, quando o valor 
efetivo da operação for inferior àquele que serviu de base de cálculo 
para a tributação (os dispositivos, após a decisão do STF, são 
inconstitucionais); 

3 - art. 22, §§ 18, 19 e 20: os dispositivos definem a 
responsabilidade de contribuintes do ICMS adquirentes de 
mercadorias sujeitas ao ICMS por substituição tributária sem prévia 
retenção do imposto; 

4 - art. 56, § 2. 0
: ampliação das hipóteses (incisos 11 e 111 do 

parágrafo) em que a penalidade (multa de revalidação) será aplicada 
em dobro, em caso de não-pagamento do imposto, quando a 
operação envolver mercadoria sujeita à substituição tributária; 

5 - Tabela E: amplia-se a lista de mercadorias, bens e serviços que 
poderão estar sujeitos à substituição tributária. 

VIII- Progarama de Educação Fiscal 
Tendo em vista o disposto no art. 3. 0 do Código Tributário Nacional, 

a cobrança dos tributos estaduais faz-se mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada, vale dizer, por exigência da 
própria lei e em seus estritos termos. Entretanto, não raras vezes, o 
exercício deste dever legal não é compreendido e muitas vezes 
confundido e tachado de "arbitrariedade fiscal",· "arrocho fiscal", 
"fiscalismo exacerbado" e outras alcunhas. 

De modo a evitar tais incompreensões, a Secretaria de Estado de 
Fazenda realiza, há vários anos, em articulação com outros órgãos 
estaduais, especialmente a Secretaria de Estado de Educação, 
permanente trabalho de educação fiscal, não só buscando alertar o 
cidadão contribuinte quanto às obrigações decorrentes dessai, 

I 
I 

-------------~------------~ 
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condição, como também orientando-os quanto à correta 
interpretação e aplicação da legislação tributária. Neste sentido, a 
Secretaria de Estado de Fazenda participa de seminários envolvendo 
matéria tributária e de reuniões e encontros promovidos por entidades 
representativas de segmentos do empresariado mineiro, sempre 
visando discutir e apresentar a interpretação dos órgãos fazendários 
em relação à legislação tributária. 

Neste trabalho, além dos aspectos ligados ao cumprimento das . 
obrigações tributárias, a Secretaria de Estado de Fazenda vem 
estimulando a discussão sobre a aplicação dos recursos arrecadados 
pelo Poder Público e sobre a importância da participação do cidadão 
nas decisões e no controle do Governo. Ou seja, trata-se de um 
trabalho amplo, onde a Secretaria de Estado de Fazenda não só 
enfoca a questão do cumprimento das obrigações tributárias como 
dever do contribuinte, mas também enfoca o seu papel como cidadão 
com direitos a serviços públicos em razão de suas necessidades. 

Visando consolidar e ampliar este trabalho, o anteprojeto de lei 
propõe dispositivo (art. 229 da Lei n.0 6.763/75), pelo qual a Secretaria 
de Estado de Fazenda deverá desenvolver, para os públicos interno e 
externo, programa de educação fiscal; tendo como objetivos levar ao 
cidadão informações sobre a função socioeconômica do tributo, a 
administração pública e a alocação dos recursos públicos. 

O § 2.0 do art. 23 do anteprojeto de lei prevê, ainda, a autorização 
para que o Poder Executivo possa instituir o Certificado de 
Contribuinte-Cidadão, destinado ao contribuinte que, no período de 5 
exercícios consecutivos, não tiver sido incluído no banco de dados do 
Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração 
Pública do Estado de Minas Gerais (CADIN/MG), proposto pelo 
presente anteprojeto. 

IX -Alterações Pontuais na Redação da Lei 6763/75 
O anteprojeto de lei também propõe alterações pontuais, visando 

aprimorar a redação ou a aplicação de dispositivos, bem como 
adequar a legislação mineira às normas constitucionais e de lei 
complementar relativas aos tributos estaduais. 

São desta ordem as modificações sugeridas em relação aos 
seguintes dispositivos da Le-i n. 0 6.763/75: 

1 -art. 3.0
, inciso IV (revogação): revogação do dispositivo, tendo em 

vista a extinção do Adicional do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Quaisquer Natureza (AIR); 
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2- art. 5. 0
, § 1.0

, item 4; art. 6. 0
, inciso VIl; art. 7. 0

, inciso 111; e art. 22, 
§ 8. 0

, item 5: explicitação de que a incidência ou a não-incidência do 
ICMS, bem como a responsabilidade; 

3 - tributária, nas operações interestaduais com petróleo, 
combustíveis ou energia elétrica, estão vinculadas à destinação ou 
não para comercialização ou industrialização do próprio produto 
(adequação da redação à interpretação corrente dada pelo fisco 
estadual à matéria); 

4- art. 5. 0
, § 1.0

, item 5: adequação à Emenda à Constituição n.0 33, 
de 11 de dezembro de 2001, e à Lei Complementar n.0 114, de 16 de 
dezembro de 2002, relativamente à incidência do ICMS na importação 
de mercadorias ou bens; 

5 - art. 6.0
, inciso I, e art. 7.0

, inciso XXIII e § 6. 0
: explicitação da 

incidência do ICMS na hipótese de leasing internacional; 
6 - art. 6°, inciso I 11 e §§ 1 o e 5°: aprimoramento da redação dos 

dispositivos; 
7 - art. 6°, § 2°, alínea "g"; e art. 7°, inciso 11 e § 9°: definição do 

momento de ocorrência do fato gerador do · ICMS, na hipótese de 
descaracterização da não-incidência do imposto relativa à exportação 
que não se efetivar, e dos procedimentos relativos à liberação de 
mercadorias depositadas em armazém alfandegado ou entreposto 
aduaneiro; 

8- art. 6°, §5°, "d" (revogação): revogação do dispositivo, tendo em 
vista que não mais existe o regime especial de tributação estabelecido 
para as panificadoras, em razão da ampliação e diversificação dos 
produtos vendidos pelo segmento econômico; 

9 - art. 7°, §§ 1°, 8° e 1 O: adequação da legislação estadual ao 
conceito de remessa com fim específico de exportação previsto no 
Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e autorização para 
que o Regulamento estabeleça os controles relativos à referida 
operação; 

10 - art. r, § 7°: delimita o alcance da não-incidência relativa a 
livros, jornais e periódicos, explicitando que a imunidade constitucional 
alcança somente os próprios produtos, desde que feitos em papel 
(adequação da redação à interpretação corrente dada pelo fisco 
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11 - art. 12, §§ 28 e 29, e revogação das alíneas "e" e "f" do inciso 1 
e do ~ 8°, todos do art. 12: estabelece autorização para o Poder 
~xecutrvo a re~uzir a carga tributária (para 12%) nas operações 
rnternas com verculos automotores, visando dar tratamento isonômico 
em relação a Estados limítrofes, em defesa da economia mineira 
tendo em vista que os dispositivos atuais (cujo anteprojeto propõe ~ 
revogação) contém lacunas, q!Je ficam dependentes de convênios 
entre os Estados nem sempre aprovados; 

12 -art. 13, § 3°, "b" (revogação): revogação do dispositivo, tendo 
em vista a extinção do Imposto sobre Vendas a Varejo de 
Combustíveis Líquidos e Gasosos; 

13 - art. 15, inciso VIII: explicitação de contribuintes do ICMS 
(g?r~dor,_ ?istribui~or, transmissor _e agente comercializador de energia 
eletrrca) Ja abrangrdos pelo concerto geral previsto no art. 14 da Lei no 
6.763/75; 

14 - art. 16, § 2° (revogação): as hipóteses nas quais a mercadoria 
não se encontrar devidamente selada, etiqueta ou numerada passam 
a ser punidas com a aplicação de penalidade (art. 55, inciso XXVII) e 
não mais serão consideradas como casos de desacobertamento· 

15 - art. 21, inciso VIII: previsão de responsabilidade tributári~ para 
as empresas de comunicação prestadoras de serviço móvel pessoal, 
a exemplo da responsabilidade existente para as empresas de serviço 
de telefonia celular; 

16 - art. 29, § 4°: aprimoramento da redação, visando explicitar que 
a transferência de saldos credores do ICMS, para período ou períodos 
subseqüentes de apuração do imposto, limita-se aos valores de 
crédito corretamente lançados; 

17 - art. 29, § r: aprimoramento da redação, visando explicitar a 
necessidade de autorização do fisco para a transferência de créditos 
acumulados em razão de exportação; 

18 - art. 33, § 1 o, subalíneas i.1.2, i.1.3 e i.1.4: aprimoramento da 
redação, com relação à fixação do local da operação, para fins de 
recolhimento do imposto, nos casos de importação de mercadorias ou 
bens (solução de conflit_os de competência com Estados limítrofes); 

19 - art. 42, § 4°, e revogação do parágrafo único do art. 46: 
estabelecimento de nova disciplina para a entrega de cópias de 
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documentos, papéis, livros e meios eletrônicos apreendidos pelo ~ 
fisco; 

20 • art. 44: as apreensões de objetos necessários à fiscalização, 
em residência ou dependência de estabelecimento econômico 
utilizado como moradia, somente poderão ser realizadas mediante 
autorização judicial; 

21 - art. 47: a liberação de mercadorias apreendidas não mais 
depende do pagamento dos tributos e multas devidas, bastando que o 
interessado comprove ser o seu legítimo possuidor, desde que as 
mercadorias não sejam necessárias à comprovação material da 
infração ou à eleição do sujeito passivo; 

22 - art. 48: estabelecimento de novos prazos e procedimentos para 
a declaração de abandono de mercadorias apreendidas e não 
liberadas; 

23 - art. 50, § 2°: renumeração do atual parágrafo único do art. 50 da 
Lei no 6.763/75 e inclusão dos condutores de bens na regra que 
obriga a exibição dos documentos fiscais nos Postos de Fiscalização; 

24 - art. 53, § 4° (revogação): revogação do dispositivo que prevê a 
possibilidade de o Secretário de Estado da Fazenda determinar a 
redução ou a não-aplicação de multa, nos casos previstos em 
regulamento, antes da formalização do crédito tributário. O dispositivo, 
atualmente, não possui mais aplicação, tendo em vista a extinção do 
Termo de Ocorrência (TO) e do Termo de Apreensão, Depósito e 
Ocorrência (TADO). Estes documentos eram emitidos antes da 
lavratura do Auto de Infração (AI), documento que formaliza o crédito. 
Assim, na fase de TO ou de TADO (portanto, antes da formalização 
do crédito tributário), a multa neles indicadas podia ser reduzida ou 
não aplicada nos termos do§ 4° do art. 53 da Lei no 6.763/75. Com a 
extinção dos referidos documentos e a emissão direta do AI, o 
dispositivo ficou sem aplicação prática; 

25 - art. 55, incisos XV, XX e XXII (revogação): revogação dos 
dispositivos, tendo em vista as alterações ou inclusões feitas no inciso 
IX do art. 54 (que absorveu a penalidade do inciso XV do art. 55) e 
nos incisos 11 e VIl do art. 55 (que absorveram, respectivamente, as 
penalidade dos incisos XXII e XX do art.55); 

26 - artigos 56, § 3°; 98, § 2°; e 120, § 3° (revogação): revogação 
dos dispositivos que tratam da redução da penalidade aplicada pelo 
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Auto de Infração (AI), quando este for lavrado sem a emissão 
prévia do Termo de Ocorrência (TO) e do Termo de Apreensão; 

27 - Depósito e Ocorrência (TADO), tendo em vista a extinção, na 
prática, destes documentos (TO e TADO); 

28 - art. 58, "caput" e parágrafo único (revogação): não cabe à lei 
estadual tributária a definição (ou a repetição de definições do Código 
Penal) de atos caracterizados como crime; além disso, com a edição 
da Lei Federal no 8.137, de 27/12/90, que define os crimes contra a 
ordem tributária, outras hipóteses, além da apropriação indébita, estão 
sujeitas ao encaminhamento da matéria ao Ministério Público, para 
fins da competente ação criminal; 

29 - art. 91, § 3°, inciso 11, "b"; e revogação do § 4° do art. 91: 
extinção da regra que excluía da isenção da taxa de expediente a 
substituição de declarações destinadas à apuração do Valor Adicional 
Fiscal (VAF) dos Municípios, para corrigir informação, anteriormente 
prestada, de ausência de movimentação econômica; 

30 - art. 91, § 3°, inciso 11, "c": previsão de isenção da taxa de 
expediente, na hipótese de retificação de dados constantes em 
documento de arrecadação estadual; 

31 -art. 91, § 3°, 111: ampliação das hipóteses de isenção de taxas de 
expediente para produtores rurais (inclusão dos itens 2.4 e 2.6 da 
Tabela "A": taxas para emissão de notas fiscais avulsas e para 
retificação de documentos e declarações); 

32 - art. 91, § 3°, IV (revogação): revogação de isenção relativa à 
taxa de expediente prevista no subitem 2.20 da Tabela "A" da Lei no 
6.763/75, tendo em vista a extinção da referida cobrança (art. 42 do 
anteprojeto); 

· 33 - art. 91, § 3°, V: criação de hipótese de isenção da taxa de 
expediente para emissão de documento de arrecadação no controle 
do trânsito de mercadoria ou pela internet; 

33 - art. 95: adaptação à Constituição do Estado, que atualmente 
permite o recolhimento de tributos estaduais em estabelecimentos não 
bancários (correios, casas lotéricas, etc.); 

34 - art. 115 (acréscimo do parágrafo único): autoriza o Poder 
Executivo a reduzir em até 50% (cinqüenta por cento) o valor da taxa 
de que trata o subitem · 5.18 da Tabela D (taxa de Renovação do 
licenciamento Anual de Veículo), quando se tratar de veículos 
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destinados exclusivamente à atividade de locação, de propriedade 
de pessoa natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos 
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou.· na 
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil; 

35 - artigos 174 e 219: dispensa da apresentação de certidões 
negativas nos casos em que a própria Secretaria de Estado da 
Fazenda é destinatária da solicitação do contribuinte (a verificação, no 
entanto, quanto à regularidade fiscal do contribuinte permanece); o 
tabelião do cartório de notas deverá exigir a apresentação de certidão 
negativa de tributos estaduais no momento da lavratura da escritura 
relativa a transmissão de bens imóveis, como condição desta; 
previsão de atestado de regularidade fiscal para a concessão de 
incentivos, benefícios ou favores fiscais ou financeiros; 

36 - artigos 213 ("caput" e parágrafo único) e 215: alteração das 
regras relativas ao depósito administrativo e à conversão, em 
administrativo, de depósitos judiciais; 

37 - art. 218: estabelece novas regras e parâmetros para a 
realização de transação; 

38 - art. 221: previsão de que a Secretaria de Estado da Fazenda 
disponibilizará, sempre que necessário, modelos de declarações e de 
documentos (atualmente, a previsão é de a SEF/MG deverá imprimir e 
distribuir os modelos); 

39 - art. 222, parágrafo único: estabelecimento de prazo (não 
superior a 30 dias) para a efetivação da cobrança administrativa de 
crédito tributário, após decisão ou despacho irrecorríveis na esfera 
administrativa e antes do encaminhamento do processo ao órgão 
competente para a sua cobrança judicial; 

40 - art. 226: adequação da redação, tendo em vista a substituição 
da Taxa Referencial Diária (TRD) como parâmetro de fixação de juros 
moratórios; 

41 - art. 227, "caput", e revogação do art. 8° da Lei no 13.7 41 , de 
29/11/2000: estabelecimento de novos critérios para o exercício do 
controle administrativo de legalidade, previsto no § 3° do art. 2° da Lei 
de Execuções Fiscais (Lei Federal no 6.830, de 22 de setembro de 
1980), quando o mesmo recair sobre o mérito do lançamento (os §§ 1 o 
e 2° do dispositivo proposto correspondem, respectivamente, ao 
"caput" e ao parágrafo único do art. 227 vigente); 
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42 - art. 230A: para fins de instrução de processo tributário .. 

administrativo (PTA), a repartição fazendária, antes do seu 
encaminhamento para inscrição em dívida ativa, deverá realizar 
pesquisa prévia de bens dos devedores em cartório de registro de 
imóveis localizados em sua circunscrição, quando o crédito tributário 
for superior a 100 mil UFEMG (R$ 124.900,00); 

43 - art. 2308 e revogação do art. 16 da Lei n° 14.062, de 
20/11/2001: o Secretário de Estado da Fazenda fica autorizado a 
determinar que não sejam constituídos (ou que sejam cancelados) 
créditos tributários de valor inferior a R$ 5.000,00 (ressalvadas as 
hipóteses estabelecidas em decreto), ou em virtude de jurisprudência 
pacífica do Superior Tribunal de Justiça (ST J) ou do Supremo Tribunal 
Federal (STF) contrários à Fazenda Pública, mediante parecer da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual; a revogação do art. 16 da 
Lei no 14.062/2001, que estabelece que não será ajuizada ação de 
execução quando o crédito tributário for inferior a R$ 5 mil, se impõe, 
uma vez que a avaliação quanto à cobrança de créditos tributários de 
pequenos valores será feita em fase anterior à execução fiscal e 
adotará um novo parâmetro (segundo o art. 2308 da Lei no 6.763/75, 
a avaliação será feita na fase de constituição do crédito e levará em 
consideração os custos de sua cobrança); 

44 - art. 35 do anteprojeto de lei: a alteração proposta visa o 
aperfeiçoamento da descrição de alguns dos atos sujeitos à taxa de 
expediente, sem modificação do seu conteúdo e valor, afastando, 
assim, a possibilidade de interpretações errôneas no sentido de que 
tais taxas de expediente seriam devidas apenas quando deferidas, no 
mérito, as solicitações do contribuinte, não obstante o serviço público 
ter sido prestado ou colocado à sua disposição; 

45 - art. 42 do anteprojeto de lei: revogação das taxas de expediente 
relativas ao cadastramento de contabilista ou de empresa contábil e à 
emissão de segunda via de cartão de inscrição do contribuinte 
(subitens 2.5 e 2.20 da Tabela "A"). 

X - Alterações em outras leis 
Finalmente, o anteprojeto de lei propõe alterações em outras leis e 

estabelece disciplinas variadas, em assuntos não tratados na Lei n.0 

6.763/75 ou não reladonados com as questões acima indicadas: 
1 - art. 1 O da Lei no 12.735, de 30/12/97: acréscimo do § 2° 

.!....-

j 

j l 
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passando o parágrafo único a ser o § 1 o - autoriza o poder 
executivo a reduzir a alíquota do IPVA, prevista no inciso 111 do art. 10, 
de 2% (dois por cento) para até 1 %(um por cento); 

2 - artigos 16 a 30 da Lei no 13.243, de 23/06/99 (revogação): 
revogação dos dispositivos, tendo em vista o novo tratamento 
proposto pelos artigos 3°, 4°, 11 e 12 do presente anteprojeto de lei, 
relativamente à compensação de crédito tributário e à dação em 
pagamento; 

3- art. 7° da Lei no 13.470, de 17/01/00: previsão da formalização do 
crédito tributário, mediante a emissão do termo de autodenúncia 
acompanhado do requerimento de parcelamento do débito; 

4 - artigos 17 (parte inicial do "caput", inciso V do "caput" e § 7°), 19 
("caput"), 20 (inciso V) e 23 (inciso V) da Lei no 13.470, de 17/01/00: 
criação e disciplina do pedido de reexame, recurso a ser dirigido à 
Câmara Especial do Conselho de Contribuintes (CC/MG), pela 
Fazenda Pública, contra decisão de Câmara de Julgamento, desde 
que não caiba outro recurso, ou da própria Câmara Especial, quando 
a decisão recorrida tiver sido proferida sem observância, isolada ou 
cumulativamente, da competência do CC/MG, da prova dos autos ou 
de decisão do Poder Judiciário favorável à Fazenda Pública referente 
à mesma matéria objeto da discussão na instância administrativa; 

5 - art. 22, § 2°, da Lei no 14.062, de 20/11/01: estabelece que 
apenas para a renovação da ação fiscal referente ao crédito tributário 
cancelado nos termos do "caput" do artigo (ICMS devido por 
substituição tributária em operações com medicamentos) é que será 
adotado, como base de cálculo, o valor correspondente ao preço 
máximo de venda ao consumidor final estabelecido no § 1 o do art. 2° 
da Portaria no 37, de 11/05/92, do extinto Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento (o dispositivo atual torna a referida base de 
cálculo permanente para medicamentos). 

PROJETO DE LEI No 721/2003 
Dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, 

altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei no 12.735, de 
30 de dezembro de 1997, a Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, a 
Lei no 14.062, de 20 de novembro de 2001, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Seção I 
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Da Adjudicação, da Dação em Pagamento, da Compensação e 

dos Precatórios 
Subseção I 

_ Disposições Gerais 
Art. 1 o - A adjudicação de bem móvel ou imóvel em execução judicial 

promovida pela administração pública estadual, direta ou indireta, a 
dação em pagamento de bens móveis novos ou imóveis, seu 
processo de patrimonialização e alienação, a compensação de crédito 
inscrito em dívida ativa e os precatórios de que tratam artigos 78, 86 e 
87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República obedecerão ao disposto nesta seção. 

Subseção 11 
Da Adjudicação Judicial de Bens Móveis e Imóveis 

Art. 2° - Quaisquer bens móveis ou imóveis penhorados em 
execuções judiciais promovidas pela administração pública estadual, 
direta ou indireta, poderão ser adjudicados, desde que: 

1 - a penhora tenha sido registrada no cartório ou repartição 
competente, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor; 

11 - o valor da adjudicação seja igual ou inferior ao valor do crédito 
em execução na data do pedido de adjudicação, permitida, para esse 
fim, a reunião de processos de execução contra o mesmo devedor, 
observado o disposto no § 1 o deste artigo; 

111 - haja certidão nos autos comprovando a não interposição de 
embargos ou a rejeição dos embargos interpostos, ainda que 
pendente o recurso do devedor; 

IV - tenha sido precedida por, pelo menos, dois leilões judiciais 
_ frustrados ou tenha sido o bem arrematado por valor inferior ao da 
avaliação judicial. 

§ 1° - Considera-se valor da adjudicação, para fins do disposto no 
inciso li do "caput" deste artigo, o valor da avaliação judicial ou o da 
arrematação, se este for inferior ao da avaliação, atualizado até a data 
do pedido da adjudicação, conforme a tabela da Corregedoria-Geral 
de Justiça de Minas Gerais. 

§ 2° - Será permitida a adjudicação antes da realização de qualquer 
leilão, desde que mantid_os os requisitos dos incisos I a 111 do "caput" 
deste artigo e comprovado o interesse público relevante ou o 
"periculum in mora" em se aguardar a ultimação dos atos de alienação 
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judicial, nos termos do inciso I do artigo 24 da Lei Federal -n° 
6.830, de 22 de setembro de 1980. 

Subseção 111 . 
Da Dação em Pagamento para Quitação de Créditos Inscritos em 

Dívida Ativa 
Art. 3o - O Estado e suas entidades da administração indireta com 

pe;s?n~lida~e jurídi~a. de di~eito público poderão permitir a extinção de 
cre~1to mscnto em d1v1da at1va, tributário ou não tributário, por meio de 
daçao em pagamento. . 

Art. 4o - O Poder Executivo poderá autorizar a extinção de crédito 
inscrito em dívida ativa, mediante dação em pagamento, ao Estado 
de bens móveis novos ou imóveis, verificada a viabilidade econômico~ 
financeira, a conveniência e a oportunidade. 

§ 1 o - O Poder Executivo estabelecerá a forma, o prazo e as 
condições em que se efetivará a extinção na modalidade prevista no 
"caput" deste artigo, desde que, sem prejuízo de outros requisitos 
estabelecidos na legislação: 

I - o devedor comprove a propriedade do bem com certidão recente 
do cartório de registro de 1moveis respectivo, nota fiscal ou 
comprovante de propriedade, quando houver, no caso de bens 
móveis; 

11 - a avaliação do bem não seja superior ao crédito inscrito em 
dívida ativa objeto da extinção e seja realizada por seNidor estadual 
ou profissional habilitado e cadastrado para essa função junto à 
administração pública estadual; 

111- não_existam ônus sobre o bem, exceto de garantias ou penhoras 
estabelecidas em favor do próprio ente público estadual que esteja 
recebendo o bem em pagamento; 

IV- o devedor esteja na posse direta do bem, exceto aqueles que o 
Estado ou entidade da administração indireta estadual tenha a posse 
direta; 

V - seja efetuado o pagamento do valor do crédito inscrito em dívida 
ativa remanescente objeto da dação em pagamento; 

VI - seja efetuado o pagamento dos honorários advocatícios 
devidos, bem como das custas judiciais, se for o caso, quando se 
tratar de crédito inscrito em dívida ativa em execução ou sujeito a 
qualquer demanda judicial; 
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VIl - seja apresentado termo de confissão de dívida e renúncia 

formal a eventuais direitos demandados em juízo, assinado pelo 
sujeito passivo ou seu responsável legal. 

§ 2° - A extinção do crédito inscrito em dívida ativa somente será 
. homologada após o registro da dação no cartório de registros 
respectivo, a efetiva imissão na posse do imóvel pelo Estado ou a 
tradição efetiva· do bem móvel e o registro de transferência, se for 0 
caso, além da comprovação do pagamento integral dos valores a que 
se referem os incisos V e VI do parágrafo anterior. 

§ 3° - Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, o valor do 
crédito extinto será igual ao da avaliação a que se refere o inciso 11 do 
§ 1 o deste artigo, retroagindo todos os seus efeitos à data do 
instrumento público de dação. 

§ 4°- Todas as despesas exigidas para a realização de instrumentos 
públicos ou particulares, o registro e a imissão na posse ou a tradição 
do bem objeto da dação serão de responsabilidade do devedor. 

§ 5° - Poderá ser aceito bem com valor superior ao limite 
estabelecido no inciso 11 do § 1 o deste artigo, implicando, pelo simples 
oferecimento do bem para dação, a renúncia do devedor ao valor 
excedente. 

§ 6° - O bem adquirido em dação em pagamento será submetido a 
processo de patrimonialização sumário e alienação ou incorporação 
definitiva ao serviço público estadual, nos mesmos moldes dos bens 
adjudicados judicialmente. 

§ 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares, desde que demonstrada em anexo específico do 
decreto de abertura a compatibilidade das alterações promovidas na 
programação orçamentária com a meta de resultado primário 
estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para suplementação das dotações de despesas de 
transferências correntes obrigatórias para fundos ou outras entidades 
públicas, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva 
de contingência, da anulação de despesas, ou do excesso de 
arrecadação, inclusive de fundos e de órgãos e entidades das 
administrações direta _e indireta, observado o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 8° - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
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obrigatório de recursos a fundo ou entidade pública, a dação em 
pagamento somente será admitida na hipótese de haver recursos 
financeiros e dotações orçamentárias suficientes para efetuaçãó do 
repasse das respectivas cotas-partes . 

Subseção IV 
Do Processo Sumário de Patrimonialização 

Art. 5° - Os bens adquiridos por adjudicação judicial ou por dação 
em pagamento serão submetidos a processo sumano de 
patrimonialização, sob responsabilidade de comissão permanente 
criada para esse fim, nos termos da regulamentação, sendo 
obrigatórios os seguintes atos básicos: 

I - registro do instrumento de adjudicação ou de dação em 
pagamento no registro competente, quando couber; 

li- imissão efetiva na posse do bem, ou tradição, se for o caso; 
111 - incorporação do bem ao subsistema patrimonial do Sistema de 

Contas Públicas da entidade respectiva, sendo desnecessária a 
individualização pormenorizada de cada bem, desde que identificada 
sua origem e natureza; 

IV - cadastramento e especificação técnica dos bens adjudicados e 
recebidos em pagamento, de maneira individualizada e 
pormenorizada, em sistema eletrônico de controle específico de amplo 
acesso ao público e aos órgãos e entidades da administração pública, 
direta ou indireta; 

V- divulgação no órgão oficial ou pela Internet de aviso às demais 
entidades e órgãos públicos, para manifestar seu interesse na 
incorporação definitiva do bem para seus serviços, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, devendo ser motivada a manifestação, com 
justificação do interesse e destinação a ser dada ao bem, bem como a 
viabilidade de permuta por outro bem. 

§ 1 o - Na hipótese de haver manifestação de interesse tempestiva, 
na forma do inciso V do "caput", a comissão permanente avaliará o 
pedido, conforme critérios objetivos a serem estabelecidos em 
decreto, efetuando-se pontuação e classificação de eventuais 
pretendentes a um mesmo bem em ordem decrescente. 

§ 2° - Os critérios a que se refere o parágrafo anterior privilegiarão, 
obrigatoriamente e na ordem indicada, o pedido que: 

I- seja oriundo da mesma entidade pública que adquiriu o bem; 
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11 - seja oriundo do órgão sob cuja responsabilidade esteja 

depositado o bem; 
111 -seja oriundo de órgãos ou entidades com sede mais próxima da 

localização do bem; 
IV - seja destinado à utilização nas atividades-fins de saúEle; 

segurança pública, educação, fiscalização tributária ou contencioso 
judicial; 

V - individualizar o bem a ser permutado, na hipótese de entidade 
pública distinta da entidade possuidora do bem. 

§ 3° - Estabelecida a classificação objetiva nos termos dos 
parágrafos anteriores, o primeiro classificado será notificado para 
aceitar a incorporação no prazo de 5 (cinco) dias e, inexistindo 
aceitação ou sendo esta intempestiva, serão chamados, 
sucessivamente, os demais classificados, no mesmo prazo. 

§ 4° - Os atos referidos nos incisos I a 111 do "caput" deste artigo 
poderão ser realizados de forma descentralizada, nos termos 
estabelecidos em decreto. 

§ 5° - Inexistindo manifestação tempestiva, nos termos do inciso V 
do "caput" deste artigo, ou esgotada a notificação de todos os 
classificados nos termos do § 3° sem aceitação tempestiva, o bem 
sumariamente patrimonializado será declarado sem utilidade para a 
administração pública e levado à alienação. 

Subseção V 
Da Alienação dos Bens Adquiridos por Adjudicação Judicial ou Dação 

em Pagamento 
Art. 6° - Fica autorizada a alienação de quaisquer bens adquiridos 

por adjudicação judicial ou dação em pagamento e que não sejam 
objeto de incorporação definitiva ao serviço público estadual. 

Art. 7° - Os bens imóveis serão alienados mediante leilão a ser 
realizado sob direção da comissão a que se refere o "caput" do artigo 
5°, observada a forma e condições estabelecidas em decreto e o 
seguinte: 

I - os bens, antes de cada leilão, serão avaliados por servidor 
estadual ou profissional habilitado; 

11 - o leilão será efetuado por servidor estadual ou profissional 
habilitado, exigida, neste caso, contratação por meio de licitação na 
modalidade de concorrência dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e 
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preço", sendo admitida, também, a forma eletrônica; 

111 - os leilões serão realizados periodicamente, com ampla 
publicidade em meios oficiais e privados de comunicações e redes de 
informação, podendo ser regionalizados para melhor eficácia. 

Art. ao - Os bens móveis serão alienados mediante leilão, na 
hipótese de o valor não ser superior ao limite previsto no artigo 23, 
inciso 11, alínea "b", da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
observados os procedimentos previstos no artigo anterior, ou 
mediante concorrência nos demais casos. 

Subseção VI 
Dos Precatórios 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o 
pagamento dos precatórios a que se refere o "caput" do artigo 78 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, estabelecendo-se o prazo máximo de dez anos para 
pagamento parcelado. 

§ 1 o - O pagamento parcelado não se aplica: 
I - às hipóteses relacionadas no artigo 86 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 
11 - aos valores de precatório de natureza alimentícia; 
111 - aos valores de precatórios de que trata o artigo 33 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 
§ 2° - Na hipótese do § 3° do artigo 78 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o prazo do 
parcelamento será limitado a dois anos. 

§ 3°- Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins 
de que tratam os artigos 78 e 87 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, aquele 
decorrente de demanda judicial cujo valor apurado em liquidação de 
sentença e após o trânsito em julgado de eventuais embargos do 
devedor opostos pelo Estado seja inferior, na data da liquidação, a R$ 
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), vedado o fracionamento. 

§ 4° - Os créditos de que trata o parágrafo anterior serão pagos em 
90 (noventa) dias desde a intimação para pagamento por mandado 
judicial, após a liquidação da sentença ou o trânsito em julgado de 
eventuais embargos do devedor opostos pelo Estado, atualizados 
mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC 
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-do IBGE. 

§ 5° - As parcelas de precatórios a que _se refere o "caput" deste 
artigo serão atualizadas mensalmente pelo lndice Nacional de Preços 
ao Consumidor -IN PC- do IBGE. 

§ 6° - O Poder Executivo manterá sistema informatizado de controle 
dos precatórios expedidos contra o Estado e entidades de direito 
público da administração indireta, separando-se os precatórios 
parcelados, os não parcelados, os que tenham natureza alimentícia e 
os que sejam de pequeno valor, nos termos deste artigo, 
individualizando os valores originais e corrigidos, os juros moratórios 
legais aplicáveis, as parcelas vencidas e vincendas, pagas e não 
pagas, os números dos processos e os tribunais de origem, as datas 
de expedição e de vencimento, os titulares, os cedentes e os 
cessionários, as datas dos registros das cessões, em ordem 
cronológica de apresentação, bem como outras informações 
consideradas relevantes, conforme regulamentação. 

§ r - A ordem cronológica dos precatórios e a identificação de seus 
titulares serão de acesso público, mediante requerimento gratuito ou 
página específica de acesso público na Internet, vedada a 
apresentação de valores ou outros dados constantes do registro de 
precatórios, que somente poderão ser apresentados mediante 
certidão requerida pelo titular do precatório, com pagamento da taxa 
de expediente específica. 

§ ao - Os precatórios parcelados e registrados no sistema a que se 
refere o § 6° poderão ser cedidos desde que: 

I - a cessão seja registrada no sistema a que se refere o § 6°; 
11 - a cessão do precatório se formalize por formulário próprio 

fornecido pelo Estado, em três vias, assinado pelo cedente e 
cessionário ou seus representantes legais na presença de servidor 
competente para realização do registro a que se refere o § 6°, não 
sendo admitido mandato; 

111 -a cessão seja acompanhada de mandato irrevogável do cedente 
ao cessionário para efetuar a quitação dos valores pagos do 
precatório no processo judicial de onde se originou, para transigir, 
renunciar ou desistir do processo de execução contra o Estado que 
gerou a expedição do precatório, com as mesmas formalidades do 
inciso anterior, devendo haver menção expressa à cessão; 
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IV - o c~dente esteja registrado no sistema a que se refere 0 § 

6° como titular do precatório respectivo; " 
V - sejam arquivadas vias dos instrumentos a que se refere·m· os 

incisos !I e 111 des~e p~r~grafo junto à repartição, com apresentação 
conco~1tan~e da v1a on~1~al e de documento de identidade, para fins 
de venf1caçao da autentiCidade dos instrumentos e das assinaturas· 

VI - seja efetuado o pagamento da taxa de expediente respectiva.' 
§ go - O requerimento de registro da cessão deverá ser protocolizado 

até 1 O (dez) dias contados da realização do negócio, e a sua 
apreciação pela autoridade competente deverá ocorrer em até 1 o 
(dez) dias úteis contados da protocolização do requerimento, 
acompanhado do comprovante do pagamento da taxa de expediente. 

§ 19 -A cessão de precatório parcelado somente gera efeitos em 
relaçao ao Estado, após o registro no sistema a que se refere o§ 6° 
desobrigando-se o Estado pelo pagamento de qualquer parcela feit~ 
ao titular do precatório constante do sistema de registro de precatórios 
em data anterior a esse registro. 

§ 11 - A cessão ou qualquer outro ato jurídico concernente a 
dete~minado precatório não altera sua natureza, seja ela alimentícia 
ou nao, nem altera sua ordem cronológica. 

Art. 1 O - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de 
precatórios parcelados e que estejam registrados no sistema estadual 
de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados 
pa~a pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se referem os 
artigos 7° e ao desta lei, desde que: 

I - não exista precatório de outro credor do Estado, em ordem 
cronológica, inferior àquele utilizado nos termos do "caput" deste 
artigo; 

11 - a arrematação seja feita pelo titular do precatório ou seu 
procurador com poderes expressos; 

111 - as parcelas ou precatórios vencidos a serem utilizadas nos 
termos do "caput" tenham valor atualizado inferior ou igual ao do total 
~a .arrematação dos bens pelo titular do precatório, devendo ser pago 
a v1sta o valor remanescente; 

IV - seja apresentado termo de quitação dos precatórios ou das 
parcelas de precatórios utilizadas, que deverá ser anexado aos 
processos judiciais de onde forem oriundos os precatórios, com , 
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pedido de homologação da extinção do crédito respectivo e 
continuação pelo novo saldo do precatório, se existente. 

§ 1 o - Os precatórios vencidos a serem utilizadas conforme o "caput" 
deste artigo poderão ter valor superior ao limite estabelecido no inciso 
111, implicando, pelo simples oferecimento do precatório ou da parcela 
para pagamento, a renúncia do devedor ao valor excedente. 

§ 2o - A arrematação somente será concluída e o bem somente 
poderá ser transferido ao arrematante depois de comprovada a 
homologação pelo Tribunal competente do pedido de extinção a que 
se refere o inciso IV do "caput" e da renúncia a que se refere 0 
parágrafo anterior, se for o caso. 

Subseção VIl 
Da Compensação de Créditos Inscritos em Dívida Ativa 

Art. 11 - O Poder Executivo poderá autorizar a compensação de 
crédito inscrito em dívida ativa, com precatórios vencidos ou parcelas 
vencidas de precatórios parcelados, desde que: 

I - não exista precatório de outro credor do Estado, em ordem 
cronológica, inferior àquele utilizado nos termos do "caput" deste 
artigo; 

11 - o precatório parcelado esteja registrado no sistema de registro de 
precatórios; 

111 -não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela até o 
último dia do exercício financeiro em que deveria ter sido liquidado; 

IV - o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa seja igual 
ou superior ao valor atualizado do precatório ou das parcelas de 
precatório vencidas e seja efetuado o pagamento do crédito inscrito 
em dívida ativa remanescente; 

V - o sujeito passivo do crédito inscrito em dívida ativa esteja 
registrado como titular do precatório na data da compensação; 

VI - seja efetuado o pagamento dos honorários advocatícios 
devidos, bem como das custas judiciais, no caso de crédito inscrito em 
dívida ativa em execução ou sujeito a qualquer demanda judicial; 

VIl - seja apresentado termo de confissão de dívida e renúncia 
formal a eventuais direitos demandados em juízo, assinado pelo 
sujeito passivo ou seu rep~esentante legal, e termo de quitação dos 
precatórios ou das parcelas utilizadas, que deverá ser anexado aos 
processos judiciais de onde oriundos os precatórios, com pedido de 
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homologação da extinção do crédito respectivo e continuação pelo 
novo saldo do precatório, se existente. 

§ 1 o - Os precatórios e as parcelas de precatório vencidas a serem 
utilizados conforme o "caput" deste artigo poderão ter valor supérior 
ao limite a que se refere o inciso IV, implicando, pelo simples 
oferecimento do precatório ou da parcela para compensação, a 
renúncia do credor ao valor excedente. 

§ 2° - A extinção do crédito inscrito em dívida ativa somente será 
homologada após a comprovação do pagamento integral dos valores 
a que se referem os incisos IV e VI do "caput" e da homologação pelo 
Tribunal competente do pedido de extinção a que se refere o inciso VIl 
do "caput" e, se for o caso, da renúncia a que se refere o§ 1°, todos 
deste artigo. 

§ 3° - A realização da compensação fica condicionada à análise, 
pela Secretaria de Estado de Fazenda, de sua viabilidade econômico
financeira, conveniência e oportunidade. 

§ 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares, desde que demonstrada em anexo específico do 
decreto de abertura a compatibilidade das alterações promovidas na 
programação orçamentária com a meta de resultado primário 
estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para suplementação das dotações de despesas de 
transferências correntes obrigatórias para fundos ou outras entidades 
públicas, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva 
de contingência, da anulação de despesas ou do excesso de 
arrecadação, inclusive de fundos e de órgãos e entidades das 
administrações direta e indireta, observado o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 5° - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
obrigatório de recursos a fundo ou entidade pública, a compensação 
somente será admitida na hipótese de haver recursos financeiros e 
dotações orçamentárias suficientes para efetuação do repasse das 
respectivas cotas-partes. 

Art. 12 - O Poder Executivo poderá autorizar a compensação de 
crédito inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do 
interessado contra a Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 o - Os prazos e as condições de admissibilidade dos créditos do 
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interessado contra a Fazenda Pública estadual, para fins de 
compensação prevista neste artigo, serão estabelecidos em decreto. 

§ 2° - Para fazer jus à compensação, o interessado efetuará 0 
pagamento do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após 
dedução do valor a compensar. 

§ 3° - Em qualquer caso, havendo ação judicial envolvendo o crédito 
inscrito em dívida ativa a ser compensado, a compensação somente 
será realizada após a desistência, pelo sujeito passivo, de quaisquer 
ações ou recursos que o contestem e mediante o pagamento das 
custas judiciais e dos honorários judiciais respectivos. 

§ 4° - A realização da compensação fica condicionada à análise 
pela Secretaria de Estado de Fazenda, de sua viabilidade econômico~ 
financeira, conveniência e oportunidade. 

§ 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares, desde que demonstrada em anexo específico do 
decreto de abertura a compatibilidade das alterações promovidas na 
programação orçamentária com a meta de resultado primário 
estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para suplementação das dotações de despesas de 
transferências correntes obrigatórias para fundos ou outras entidades 
públicas, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva 
de contingência, da anulação de despesas ou do excesso de 
arrecadação, inclusive de fundos e de órgãos e entidades das 
administrações direta e indireta, observado o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 6° - Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse 
obrigatório de recursos a fundo ou entidade pública, a compensação 
somente será admitida na hipótese de haver recursos financeiros e 
dotações orçamentárias suficientes para efetuação do repasse das 
respectivas cotas-partes. 

Seção 11 
Do Arrolamento e do envio de informações pela JUCEMG, Cartórios 

de Registro de Pessoas Jurídicas, de Registro de Títulos e 
Documentos e de Registro de Imóveis 

Art. 13 - O arrolamen!o administrativo de bens é medida preventiva 
fiscal contra a deterioração do patrimônio do sujeito passivo em débito 
com a Fazenda Pública estadual e será efetivado pela Secretaria de 
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Estado de Fazenda, observada a forma e as condições 
estabelecidas em decreto. 

§ 1° -A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais- JUCEMG - e 
os Cartórios de Registros de Pessoas Jurídicas, de Registro de Títulos 
e Documentos, de Registro de Imóveis e de Notas estabelecidos 
neste Estado deverão enviar, mensalmente, à Secretaria de Estado de 
Fazenda, informações sobre todos os registros, matrículas, 
averbações, inscrições, transcrições, arquivamentos, escrituras e 
procurações reàlizadas no mês imediatamente anterior, em arquivo 
eletrônico, observada a forma, condições e especificações 
estabelecidas em decreto. 

§ 2° - O fornecimento das informações a que se refere o parágrafo 
anterior não está sujeito ao pagamento de custas ou emolumentos. 

§ 3 o - O Presidente da JUCEMG e os titulares dos cartórios que 
descumprirem a obrigação estabelecida no § 1 o deste artigo sujeitam
se às seguintes penalidades: 

1 - por falta de entrega das informações a que se refere o § 1 o deste 
artigo- por mês: 5.000 (cinco mil) UFEMG; 

11 - por registro, matrícula, averbação, inscrição, transcrição, 
arquivamento, escritura ou procuração que não forem comunicados no 
prazo devido: 1.000 (mil) UFEMG; 

111 - por registro, matrícula, averbação, inscrição, transcrição, 
arquivamento, escritura ou procuração que forem informados de modo 
incompleto ou incorreto: 500 (quinhentas) UFEMG. 

§ 4°- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênios com a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, através dos órgãos 
próprios, visando a troca de informações cadastrais sobre 
contribuintes e responsáveis. 

Art. 14 - A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento 
de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos 
tributários de sua responsabilidade, vencidos e não pagos, for maior 
que 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido. 

§ 1 o - Para os efeitos desta lei, patrimônio conhecido será a 
totalidade de bens e direitos constantes de seu ativo, conforme 
balanço patrimonial ou, na falta deste, o valor constante da última 
declaração relativa ao Imposto de Renda apresentada à Secretaria da 
Receita Federal. 
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§ 2° - O disposto neste artigo só se aplica a crédito tributário de 

natureza_ conten?iosa de responsabilidade do sujeito passivo e cuja 
soma seJa supenor a 100.000 (cem mil) UFEMG. 
~ ~o - ~ara ,fi~s do dispo~to neste artigo, o confronto entre o valor do 

cred1~o tnbutano e do patnmônio conhecido será apurado apenas em 
relaçao a Auto de Infração lavrado a partir da publicação desta Lei. 
, ~rt. 15 - Na hipótese de crédito tributário formalizado contra pessoa 

f1s1ca, no arrolamento devem ser identificados todos os bens 
particulares do devedor. 

Parágrafo único - Relativamente aos bens comuns do casal, será 
preservada a meação do outro cônjuge. 

Art. 16 - A partir da data da notificação do ato de arrolamento 
mediante entrega de cópia do respectivo termo, o proprietário do~ 
bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los 
deverá comunicar o fato à repartição fazendária de seu domicíli~ 
tributário. 

Art. 17 - A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título 
dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da formalidad~ 
prevista no artigo anterior, fica sujeita a medida cautelar fiscal nos 
termos da Lei Federal no 8.397, de 6 de janeiro de 1992. ' 

Art. 18 - O arrolamento administrativo será reduzido a termo 
específico e conterá a assinatura da autoridade fiscal que efetuar o 
p~ocedimento, assim como a da autoridade fiscal a que estiver 
diretamente subordinado. 

Parágrafo único - Fica isento do pagamento de custas ou 
emolumentos os registros relativos ao termo de arrolamento o qual 
será efetuado no: ' 

1- competente registro imobiliário, relativamente aos bens imóveis· 
11 - órgão ou entidade onde, por força de lei, os bens móveis 'ou 

direitos sejam registrados ou controlados; 
. 111 - cartório de Títulos e Documentos e Registros Especiais do 

domicílio tributário do sujeito passivo, relativamente aos demais bens 
e direitos. 

Art. 19 - As certidões de regularidade fiscal expedidas deverão 
conter informações quanto à existência de arrolamento. 

P:r_t. 2_0 - Em caso de· extinção, nulidade, improcedência ou 
ret1f1caçao do lançamento do crédito tributário para montante inferior 

I . 
I i 
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ao valor previsto no § 2° do artigo 14 desta lei, a Secretaria de · 
Estado de Fazenda comunicará tal fato ao registro imobiliário, cartório, 
órgão ou entidade competente de registro e controle em que o termo 
de arrolamento tenha sido registrado, para que sejam anulados os 
efeitos do arrolamento. 

Art. 21 - Na hipótese de crédito tributário inscrito em dívida ativa, se 
extinto o crédito tributário, ou efetuada sua garantia nos termos da Lei 
federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a comunicação de que 
trata o artigo anterior será efetuada pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Estadual. 

Seção 111 
Do Depósito Recursal 

Art. 22 - O recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho de 
Contribuintes, contra decisão nos processos tributário-administrativos 
do Estado de Minas Gerais, somente terá seguimento se o recorrente 
comprovar a efetivação de depósito, em moeda corrente, de valor 
correspondente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) da exigência 
fiscal definida na decisão. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário, 
devidamente corrigido, de valor inferior, à época da interposição do 
recurso, a 100.000 (cem mil) UFEMG. 

§ 2° - O depósito será efetuado na forma estabelecida em decreto. 
Seção IV 

Do Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração 
Pública do Estado de Minas Gerais- CADIN-MG 

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Cadastro 
Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do 
Estado de Minas Gerais- CADIN-MG. 

§ 1 o - O cadastro de que trata o caput tem por finalidade fornecer à 
Administração Pública, direta e indireta, informações e registros 
relativos à inadimplência de obrigações para com a Fazenda Pública 
Estadual, de natureza tributária ou não. 

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Certificado de 
Contribuinte-Cidadão destinado àquele contribuinte que, no período 
de 5 (cinco) exercícios consecutivos, não tiver sido incluído no banco 
de dados do CADIN-MG. 

§ 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com 
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entidades públicas ou privadas administradoras de cadastros de 
inadimplentes para inclusão de devedores do Estado, respeitadas as 
condições estabelecidas no artigo 24. 

§ 4° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Seção, 
_Dem como definirá os critérios, quanto a prazos, valores e formas de 
acesso, para inclusão; suspensão, exclusão e consulta de pendências 
no CADIN-MG e nos demais cadastros de inadimplentes. 

Art. 24 - O CADIN-MG conterá relação das pessoas físicas e 
jurídicas que: 

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas •e não 
pagas, inscritas em dívida ativa; 

11 - estejam com a situação cadastral em condição de bloqueada, 
suspensa ou cancelada; 

111 - tenham sido impedidas de contratar com a Administração 
Pública estadual, em decorrência da aplicação de sanção prevista na 
legislação de licitações e contratos. 

§ 1 o - Os órgãos e as entidades da Administração Pública, direta ou 
indireta, procederão segundo normas próprias e sob sua exclusiva 
responsabilidade às inclusões, exclusões e suspensões de pessoas 
físicas ou jurídicas no CADIN-MG. 

§ 2° - A inclusão no CADIN-MG será precedida da comunicação, ao 
interessado, dos motivos que ensejaram sua inclusão no referido 
cadastro e da existência de débito de sua responsabilidade em aberto, 
fornecendo-se todas as informações referentes ao mesmo. 

§ 3° - No caso de pessoa jurídica, a inscrição no cadastro estender
se-á aos seus representantes legais, na forma prevista na legislação 
tributária, aplicando-se-lhes os efeitos desta lei. 

§ 4° - Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, somente será ou 
permanecerá inscrito o devedor cujo débito, cumulativamente: 

I - esteja sendo executado; 
li -não esteja sendo contestado judicialmente; 
111 - não esteja em situação que permitiria a emissão de certidão de 

débito tributário positiva com efeito de negativa. 
Art. 25 - As pessoas físicas ou jurídicas, e seus representantes 

legais, inclusive, cujos nomes venham constar do CADIN-MG, ficarão 
impedidas de: -

I - participar de licitações públicas realizadas no âmbito dos órgãos 
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ou entidades da Administração Pública direta ou indireta; · 

11 - obter atestado de regularidade fiscal. .. , 
Art. 26 - A existência de registro no CADIN-MG é fator impeditivo 

para a realização de qualquer dos atos previstos do_ artigo anterior, 
sendo obrigatória a consulta prévia _ pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública estadual. -: ~- :~ : · 

Art. 27 - A inexistência de registro no CADIN-MG não_ implica 
reconhecimento de regularidade de situação, _ nem- e lide a 
apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais 
atos normativos. . : · -. , .• 

Parágrafo único - Será pessoalmente responsabilizado o dirigente 
de órgão ou entidade que: <· · 

I - descumprir o disposto nesta seção; _, ,_· . , 
11 - utilizar ou divulgar as informações cadastrais para outros fins que 

não os previstos nesta seção, acarretando prejuízos a terceiros; 
111 - não providenciar a atualização tempestiva dos cadastros de sua 

entidade, que servem de base para alimentação do CADIN-MG; 
IV inviabilizar ou prejudicar, por ação ou omissão, a 

operacionalização e o funcionamento do CADIN-MG. 
Seção V 

Das alterações da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, da Lei no 
12.735, de 30 de dezembro de 1997, da Lei n° 13.470, de 17 de 
janeiro de 2000, e da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 2001 

Art. 28 - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5o- ........................ .. 
§ 10- .............................. .. 
4) - a entrada, em território mineiro, decorrente de operação 

interestadual, de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou 
gasoso dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização do próprio produto; 

5) - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior e a 
aquisição, em licitação promovida pelo poder público, de mercadoria 
ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados, por 
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte regular do 
imposto, qualquer que seja a sua destinação;". 

Art. 6°- ......................................... .. 
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I - no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem 

importados do exterior, inclusive quando objeto de leasing de qualquer 
espécie; 

·························································· 
111 - na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se 

tenha iniciado em outra unidade da Federação e não esteja vinculada 
a operação ou prestação subseqüente; 

··············.····································· 
VIl - no recebimento pelo destinatário, situado em território mineiro 

de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou gasoso del~ 
derivados, e de energia elétrica, oriundos de outra unidade- da 
Federação, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização do próprio produto; 

§ 1 o - Equipara-se à saída a transmissão da propriedade da 
mercadoria ou bem, ou de título que os represente, inclusive quando 
estes não transitarem pelo estabelecimento do transmitente. 

§50-( ... ) 
e - regime especial de tributação a ser estabelecido pelo Estado, na 

forma que dispuser o regulamento. 

················································ 
Art. r-( ... ) 
11 -a operação que destine ao exterior mercadoria, inclusive produto 

primário e produto industrializado semi-elaborado, bem como sobre 
prestação de serviço para o exterior, observado o disposto na alínea 
"g" do § 2° do artigo 6°; 

111 - a operação que destine a outra unidade da Federação petróleo, 
lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele derivados, e energia 
elétrica, quando destinados à comercialização ou à industrialização do 
próprio produto; -

( ... ) 
XXIII - operações de arrendamento mercantil, ressalvado o disposto 

no§ 6°; 
( ... ) 
§ 1o - A não-incidência de que trata o inciso 11, observado o-que 

dispuser o Regulamento, aplica-se também à operação que destine 
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mercadoria diretamente a depósito em entreposto aduaneiro ou a 
depósito em armazém alfandegado, com o fim específico de 
exportação, por conta e ordem de empresa comercial exportadora, 
inclusive trading company. 

( ... ) 
§ 6°- Na hipótese do inciso XXIII: 
1) a não-incidência não alcança as seguintes hipóteses: 
a - a importação de bem ou mercadoria objeto de leasing de 

qualquer espécie; 
b - a venda do bem arrendado ao arrendatário; 
2} o pagamento antecipado do valor residual descaracteriza o 

contrato de arrendamento mercantil. 
Art. 13- ( ... ) 
§ 21 - Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, 

pelo importador ou por entidades representativas dos respectivos 
segmentos econômicos, poderá o regulamento estabelecer como 
base de cálculo este preço. 

( ... ) 
Art. 15- ( ... ) 
VIII - a concessionária e a perm1Ss1onana de serviço público de 

transporte, de comunicação e de energia elétrica, bem como o 
gerador, o transmissor, o distribuidor e o agente comercializador de 
energia elétrica; 

( ... ) 
Art. 16- ( ... ) 
11 - manter livros fiscais devidamente registrados na repartição 

fazendária, bem como os documentos fiscais e arquivos com registros 
eletrônicos, na forma e no prazo previstos na legislação tributária; 

111 - exibir ou entregar ao Fisco, quando exigido em lei ou quando 
solicitado, livros, documentos fiscais, programas e arquivos com 
registros eletrônicos, bem como outros elementos auxiliares 
relacionados com a condição de contribuinte; 

IV - comunicar à repartição .fazendária as alterações contratuais e 
estatutárias de interesse do Fisco, bem como as mudanças de 
domicílio fiscal, de domicílio civil dos sócios, venda ou transferência 
de estabelecimento ou o encerramento ou a paralisação temporária de 
atividades, na forma e prazos estabelecidos em regulamento; 
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( ... ) 
Art. 17 - O produtor rural deverá cadastrar-se na repartição 

fazendár[a, nos termos do regulamento. 
Art. 18 - O produtor rural deverá entregar ou transmitir, via internet 

anualmente, declaração que conterá dados estritamente necessário~ 
ao controle da produção e circulação de mercadorias, nos termos do 
regulamento . 
.. Art. 21 - ( ... ) 

VIII '"a empresa prestadora de serviço de comunicação, em relação 
ao ICMS relativo ao aparelho utilizado para a prestação do serviço, 
quando não exigido do tomador, no momento da transferência, da 
habilitação ou procedimento similar, cópia autenticada da nota fiscal 
de compra ou do documento de arrecadação do ICMS, nos quais 
constem o número e a série do aparelho, devendo a comprovação do 
cumprimento da obrigação ser feita mediante arquivamento de cópia 
do documento; 

( ... ) 
Art. 22- ( ... ) 
§80-( ... ) 
5) a contribuinte situado em outra unidade da Federação que 

remeter ao Estado petróleo, ou lubrificante e combustível líquido ou 
gasoso dele derivados, não destinados a comercialização ou a 
industrialização do próprio produto; 

( ... ) 
Art. 29 - ( ... ) 
§ 4° - O saldo do imposto verificado a favor do contribuinte, desde 

_ que corretamente apurado, transfere-se para o período ou períodos 
seguintes, segundo a respectiva forma de apuração, observados os 
critérios estabelecidos neste artigo. 

(.;.) 

§ 7° - Saldo credor acumulado a partir de 16 de setembro de 1996, 
por estabelecimento que realize operação ou prestação de que tratam 
o inciso 11 do artigo 7° e o § 1 o do mesmo artigo, poderá ser 
transferido, mediante autorização do Fisco, na proporção que estas 
representem do total das operações ou prestações realizadas pelo 
estabelecimento: -

1) para outro estabelecimento da mesma empresa neste Estado; 
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2) havendo saldo remanescente, para outro contribuinte deste 

Estado, na forma em_que dispuser o regulamento. 
( ... ) 
Art. 33 - O imposto e seus acréscimos serão recolhidos no local da 

operação ou da prestação, observadas as normas estabelecidas pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§10-( ... ) 
1) ( ... ) 
i - ( ... ) 
i.1.2 - destinatário da mercadoria ou do bem, quando a importação 

for promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra 
unidade da Federação, de mesma titularidade daquele ou que com ele 
mantenha relação de interdependência; 

i.1.3 - destinatário da mercadoria ou do bem, quando a importação, 
promovida por outro estabelecimento, ainda que. situado em outra 
unidade da Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de 
destiná-lo àquele; 

( ... ) 
Art. 42 - ( ... ) 
li - acobertadas por documentação fiscal falsa ou inidônea. 
§ 1 o - Mediante recibo poderão ser apreendidos, quando constituam 

provas de infração à legislação tributária, documentos, papéis e livros 
fiscais, equipamentos, meios, programas e arquivos eletrônicos e 
quaisquer outros objetos. 

§ 2° - A apreensão prevista no parágrafo anterior não poderá 
perdurar por mais de 8 (oito) dias, exceto se: 

1) a devolução dos documentos, papéis, livros fiscais, bem como 
dos equipamentos, meios, programa ou arquivo eletrônicos ou outros 
objetos apreendidos for prejudicial à comprovação da infração, 
observado o disposto no § 4 o; 

2) tratar-se de apreensão de cópia de programas e arquivos 
eletrônicos. 

( ... ) 
Art. 43 - Mercadorias poderão ser retidas, devendo ser lavrado 

termo fundamentado previsto em regulamento, pelo tempo 
estritamente necessário à realização de diligência para apuração, 
isolada ou cumulativamente: 
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I - da sujeição passiva; 
11 - do local da operação ou da prestação para efeito de 

determinação da sujeição ativa; 
111 - dos aspectos quantitativos do fato gerador, em especial quando 

a base de cálculo tiver que ser arbitrada; 
IV ..: da materialidade do fato indiciariamente detectado; 
V - de outros elementos imprescindíveis à correta emissão do Auto 

de Infração. 
Parágrafo único - Para efeito deste artigo, o detentor da mercadoria 

poderá ser intimado a prestar informações. 
Art. 44 - Havendo prova ou fundada suspeita de que mercadorias, 

documentos, papéis, livros fiscais, bem como equipamentos, meios, 
programas e arquivos eletrônicos ou outros objetos se encontram em 
residência particular ou em dependência de estabelecimento 
comercial, industrial, produtor, profissional ou qualquer outro também 
utilizado como moradia, será promovida judicialmente a respectiva 
busca e apreensão. 

Art. 47- A liberação de mercadoria apreendida, conforme dispuser o 
regulamento, será autorizada em qualquer época, desde que: 

I - a mercadoria não seja necessária à comprovação material da 
infração ou à eleição do sujeito passivo; 

11 -o interessado comprove a posse legítima, independentemente de 
pagamento. 

Art. 48 - Os bens móveis apreendidos e cuja liberação não for 
providenciada após 90 (noventa) dias da data da apreensão 
considerar-se-ão abandonados e poderão ser, na forma estabelecida 
em decreto: 

I - aproveitados nos serviços da Secretaria de Estado da Fazenda; 
11 - destinados a órgãos oficiais do Estado ou doados a instituições 

de educação ou de assistência social; · 
111- vendidos em leilão. 
§ 1 o - Na hipótese do "caput" deste artigo, sendo a mercadoria 

apreendida necessária à comprovação da infração na forma prevista 
no inciso I do "caput" do artigo anterior, o prazo para declaração de 
seu abandono será de 30 (trinta) dias, contado: 

I - da data do despácho de encaminhamento do processo para 
inscrição em dívida ativa, no caso de revelia; 
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11 - da 1nt1maçao do jUlgamento definitivo do processo, hipótese 

em que este terá tramitação urgente e prioritária. 
§ 2o - Considerar-se-ão igualmente abandonadas as mercadorias de 

fácil d~terioração, cuja liberação não tenha sido providenciada no 
prazo f1xado pelo agente do Fisco que efetuar a apreensão, à vista de 
sua natureza ou estado. 

§ 3o - No caso do parágrafo anterior, as mercadorias serão avaliadas 
pela repartição fiscal competente e distribuídas a instituições de 
educaçao ou de assistência social. 

_§ 4~ .- O disposto neste artigo não implica a quitação do crédito 
tnbutano, devendo os procedimentos relativos a sua cobrança ter sua 
tramitação normal. 
··Art. 49 - A fiscalização do imposto compete à Secretaria de Estado 

da Fazenda, por intermédio dos seus funcionários fiscais. 
§ 1 o - Para os efeitos da fiscalização do imposto, é considerada 

como subsidiária a legislação tributária federal. 
§ 2o - Aplicam-se, subsidiariamente, aos contribuintes do ICMS, 

todas ~s ~resunç?es de omissão de receita existentes na legislação 
de regenc1a dos tnbutos federais. 

Art. 50 - São de exibição obrigatória ao Fisco: 
I - mercadorias e bens; 
11 - livros e documentos, bem como arquivos, programas e meios 

eletrônicos, pertinentes à escrita comercial ou fiscal· 
111 - livros e documentos, bem como arquivos, programas e meios 

eletrônicos que envolvam, direta ou indiretamente, matéria de 
interesse tributário. 

§ 1 o - Na hipótese de recusa de exibição de quaisquer dos 
elementos relacionados nos incisos do "caput" deste artigo, o agente 
do F.isco poderá la~rar móveis, equipamentos ou depósitos em que 
possivelmente estejam, lavrando termo deste procedimento sem 
prejuízo de outras medidas legais, solicitando, de imedi~to, à 
autoridade fiscal a que estiver subordinado, as providências 
necessárias, nos termos do regulamento. 

§. 2o - Os condutores de bens ·e mercadorias, qualquer que seja o 
me1o de transporte, exibirão, obrigatoriamente, nos Postos de 
Fis~al~zaç~o p~r onde passarem, independentemente de interpelação, 
ou a f1scallzaçao volante, quando interpelados, a documentação fiscal 
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respectiva para a conferência. 

§ 3° - Os prestadores de serviço de transporte intermunicipal ou 
interestadual de valores, pessoas ou passageiros exibirão, 
obrigatoriamente, à fiscalização volante ou nos postos de fiscalização, 
quando interpelados, a documentação fiscal respectiva para a 
conferência. 

Art. 52 - ( ... ) . 
111 -deixar de atender, dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal, 

a intimação para exibir livros, documentos ou arquivos eletrônicos 
. -,.exigidos pelo Fisco; 

( ... ) ·_ 

VI - utilizar indevidamente emissor de cupom fiscal, emitir cupom 
fiscal para comprovação de saída de mercadoria ou prestação de 
serviço em desacordo com as normas da legislação tributária ou 
deixar de emiti-lo, quando obrigatório; 

( ... ) 
§10-( ... ) 
111 - emissão de documento fiscal sob controle da autoridade fiscal 

ou cassação da autorização para escrituração ou emissão de livros e 
documentos fiscais por sistema de processamento eletrônico de 
dados; 

( ... ) . 

V - plantão permanente de agente do Fisco, no local onde deva ser 
exercida a fiscalização do imposto, para controle das operações ou 
prestações realizadas, dos documentos fiscais e de outros elementos 
relacionados com a condição de contribuinte; 

( ... ) 
Art. 53 - ( ... ) 
§ 6° - Caracteriza reincidência a prática de nova infração cuja 

penalidade seja idêntica àquela da infração anterior, pela mesma 
pessoa, considerando em conjunto todos os seus estabelecimentos, 
dentro de 5 (cinco) anos, a contar da data em que houver sido 
reconhecida a anterior infração pelo sujeito passivo, assim 
considerada a data do pagamento da exigência ou da declaração de 
revelia, ou a contar da data da decisão condenatória irrecorrível na 
esfera administrativa, relativamente à infração anterior. 

( ... ) 
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§ go - As multas previstas nos incisos I, 11 e IV do "caput" deste··. 

artigo poderão ser pagas com as seguintes reduÇões, observado o 
disposto no parágrafo seguinte: 
· 1) a 30% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento 
ocorrer no momento da ação fiscal no controle de trânsito de 
mercadorias, referente às operações e prestações; 

2) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de 10 (dez) dias do recebimento do Auto 
de Infração; 

3) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e até 30 
(trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração; 

4) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. 

Art. 54 - As multas para as quais se adotará o critério a que se refere 
o inciso I do "caput" do artigo 53 serão as seguintes: 
·1- por falta de inscrição: 500 (quinhentas) UFEMG; 

11 - por falta de livros fiscais devidamente registrados na repartição 
fiscal ou, em se tratando de livros fiscais escriturados por 
processamento eletrônicos de dados, devidamente autenticados - por 
livro: 500 (quinhentas) UFEMG; 

111 - por deixar de entregar ao Fisco documentos informativos do 
movimento econômico ou fiscal, exceto o previsto no inciso VIII, na 
forma e no prazo definidos em regulamento - por documento: 

a) 100 (cem) UFEMG, quando se tratar de microempresa, 
microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte; 

b) 500 (quinhentas) UFEMG, nas hipóteses não previstas no item 
anterior; 

IV - por não comunicar à repartição fazendária as alterações 
contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, a mudança de 
domicílio fiscal, a mudança de domicílio civil dos sócios, a venda ou 
transferência de estabelecimento e o encerramento ou a paralisação 
temporária de atividades, na forma e prazos estabelecidos em 
regulamento - por infração: 1.000 (mil) UFEMG; 

V - por imprimir ou mandar imprimir documento fiscal, inclusive por 
utilizar formulário de segurança, sem autorização da repartição 

\1 
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competente ou em quantidade divergente da que foi autorizada -
por documento: 1.000 (mil) UFEMG; 

VI - por emitir documento com falta de qualquer requisito ou 
indicação exigida em regulamento ou emiti-lo com indicações 
insuficientes ou incorretas, bem como imprimir ou mandar imprimir 
documento fiscal em desacordo .com a autorização da repartição 
competente- por documento: de 1 (uma) a 100 (cem) UFEMG; 

VIl - por deixar de manter, manter em desacordo com a legislação 
tributária, deixar de entregar ou exibir ao Fisco, em desacordo com a 
legislação tributária, nos prazos previstos em regulamento ou quando 
intimado: 

a) livros, documentos, arquivos eletrônicos, cópias-demonstração de 
programas aplicativos e outros elementos que lhe forem exigidos, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 111, VIII e XXXIV - por 
intimação: 1.000 (mil) UFEMG; 

b) senha ou meio eletrônico que possibilite o acesso a equipamento, 
banco de dados, telas, funções e comandos de programa aplicativo 
fiscal, bem como a realização de leituras, consultas e gravação de 
conteúdo das memórias de equipamento Emissor de Cupom Fiscal -
ECF- por equipamento: 1.000 (mil) UFEMG; 

c) senha ou meio eletrônico que possibilite o acesso a equipamento 
ou banco de dados, bem como a documentação de sistema e de suas 
alterações, contendo as indicações previstas na legislação tributária, 
relativamente ao sistema de processamento eletrônico para 
escrituração ou emissão de livros e documentos fiscais- por infração: 
1.000 (mil) UFEMG; 

VIII - por deixar de entregar documento destinado a informar ao 
Fisco a apuração do imposto, na forma e no prazo definidos em 
regulamento - por documento, cumulativamente: 

a) 500 (quinhentas) UFEMG; 
b) 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido, ressalvada a 

hipótese em que o imposto tenha sido integral e tempestivamente 
recolhido; 

IX - por consignar, em documento destinado a informar ao Fisco a 
apuração do imposto,_ valores divergentes dos constantes nos livros 
ou nos documentos fiscais- por infração, cumulativamente: 

a) 500 (quinhentas) UFEMG; 
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b) 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido, ressalvada a 

hipótese em que o imposto tenha sido integral e tempestivamente 
recolhido; 

X - por não possuir ou deixar de manter, no estabelecimento, para 
acobertamento das operações ou prestações que realizar: 

a) documento fiscal - por constatação do Fisco: 1.000 (mil) UFEMG; 
b) equipamento emissor de cupom fiscal devidamente autorizado, 

quando obrigatório- por período de apuração: 1.000 (mil) UFEMG; 
ç) equipamento destinado a emitir ou emitir e imprimir documentos 

fiscais por processamento eletrônico de dados, quando usuário do 
sistema - por constatação do Fisco: 1.000 (mil} UFEMG; 

XI - por manter no recinto de atendimento ao público ou utilizar 
equipamento emissor de cupom fiscal e acessórios em desacordo 
com a legislação tributária, sem prejuízo da apreensão dos mesmos, 
bem como deixar de atender às disposições da legislação relativas ao 
uso ou à cessação de uso do equipamento: 

a) se a irregularidade não implicar falta de recolhimento do imposto: 
a.1) por infração constatada em cada equipamento, se a 

irregularidade se referir ao equipamento: 500 (quinhentas) UFEMG; 
a.2} por documento, se a irregularidade se referir a documento 

emitido: 50 (cinqüenta) UFEMG; 
b) se a irregularidade implicar falta de recolhimento do imposto - por 

infração constatada em cada equipamento: 3.000 (três mil) UFEMG; 
XII - por manter no recinto de atendimento ao público ou utilizar 

equipamento não autorizado pelo Fisco que possibilite o registro ou o 
processamento de dados relativos a operações ou prestações ou a 
emissão de documento que possa ser confundido com documento 
fiscal emitido por equipamento emissor de cupom fiscal - por 
equipamento: 3.000 (três mil) UFEMG; 

XIII - por manter no recinto de atendimento ao público ou utilizar 
equipamento: 

a) para emissão de comprovante de pagamento efetuado por meio 
de cartão de crédito ou de débito em conta corrente, nos casos em 
que seja obrigatória a emissão deste comprovante por equipamento 
emissor de cupom fiscal, exceto quando ambos estiverem integrados 
ou haja autorização da Secretaria de Estado de Fazenda para sua 
utilização- por equipamento: 3.000 (três mil} UFEMG; · 

h 
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b) para transmissão eletrônica de dados, capaz de capturar 

assinaturas digitalizadas que possibilite o armazenamento e a 
transmissão de cupons de venda ou comprovantes de pagamento, em 
formato digital, por meio de redes de comunicação de dados, se·m a 
correspondente emissão dos comprovantes de pagamento pelo 
equipamento emissor de cupom fiscal - por equipamento: 3.000 (três 
mil) UFEMG; 

XIV - por extraviar ou inutilizar equipamento emissor de cupom fiscal 
-por equipamento: 3.000 (três mil) UFEMG; 

XV - por intervir ou permitir que terceiro intervenha em seu nome em 
equipamento emissor de cupom fiscal, sem estar credenciado na 
forma estabelecida na legislação tributária, ou, estando credenciado, 
deixar de observar as normas ou os procedimentos previstos na 
legislação tributária relativos à intervenção no equipamento, à 
utilização de lacres de segurança ou decorrentes de sua condição de 
interventor credenciado - por infração constatada em cada 
equipamento ou por lacre de segurança: 3.000 (três mil) UFEMG; 

XVI - por deixar a pessoa, física ou jurídica, credenciada a intervir 
em equipamento emissor de cupom fiscal de entregar ao Fisco, por 
qualquer motivo, os lacres de segurança não utilizados ou 
extraviados, nas hipóteses de descredenciamento ou encerramento 
de atividades- por lacre: 500 (quinhentas) UFEMG; 

XVII - por remover, substituir ou permitir a remoção ou a substituição 
de dispositivo de armazenamento do "software" básico, da memória 
fiscal ou da memória de fita-detalhe de equipamento emissor de 
cupom fiscal, sem observar os procedimentos definidos na legislação 
tributária- por equipamento: 15.000 (quinze mil) UFEMG; 

XVIII - por fabricar lacre de segurança destinado a equipamento 
emissor de cupom fiscal sem autorização ou em desacordo com o 
protótipo apresentado ao Fisco ou em desacordo com a legislação 
tributária, bem como por deixar de providenciar o cancelamento da 
autorização para fabricação de lacre de segurança, nas hipóteses, na 
forma e no prazo definidos na legislação tributária - por lacre, sem 
prejuízo da inutilização dos lacres fabricados, ou por infração: 750 
(setecentas e cinqüenta) UFEMG; 

XIX - por deixar ó fabricante ou o importador de equipamento 
emissor de cupom fiscal de comunicar ao Fisco, na forma e no prazo 

,_--------------------------------------------~ 

1287 
definidos na legislação tributária, a revogação de atestado- de 
responsabilidade e capacitação técnica para intervir em equipamento 
emissor de cupom fiscal- por infração: 1.000 (mil) UFEMG; 

XX - por deixar a pessoa física ou jurídica, desenvolvedora de 
programa aplicativo fiscal destinado a equipamento emissor de cupom 
fiscal, de observar as normas e os procedimentos previstos na 
legislação tributária relativos ao desenvolvimento do programa 
aplicativo fiscal ou decorrentes de sua condição de empresa 
desenvolvedora de programa aplicativo fiscal - por infração: 1 .000 
(mil) UFEMG; 

XXI - por deixar a pessoa, física ou jurídica, desenvolvedora de 
programa aplicativo fiscal, destinado a equipamento emissor de 
cupom fiscal, de substituir, quando intimada pelo Fisco, em todos os 
equipamentos que utilizarem o programa aplicativo, as versões que 
contiverem rotinas prejudiciais aos controles fiscais - por equipamento: 
500 (quinhentas) UFEMG; 

XXII - por fabricar, fornecer ou utilizar equipamento emissor de 
cupom fiscal cujo "software" básico não corresponda ao homologado 
ou ao registrado pela Secretaria de Estado de Fazenda - por 
equipamento: 15.000 (quinze mil) UFEMG; 

XXIII - por desenvolver, fornecer, instalar ou utilizar "software" ou 
dispositivo em equipamento emissor de cupom fiscal que possibilite o 
uso irregular do equipamento, resultando em omissão de operações e 
prestações realizadas ou à supressão ou redução de valores dos 
acumuladores do equipamento - por equipamento: 15.000 (quinze mil) 
UFEMG; 

XXIV - por alterar ou mandar alterar as características de "software" 
básico ou de programa aplicativo fiscal destinado a equipamento 
emissor de cupom fiscal, de modo a possibilitar o uso do equipamento 
em desacordo com a legislação tributária - por equipamento: 15.000 
(quinze mil) UFEMG; 

XXV - por alterar ou mandar alterar as características originais de 
"hardware" de equipamento emissor de cupom fiscal ou de seus 
componentes, de modo a possibilitar o uso do equipamento em 
desacordo ·com a legislação tributária ou causar perda ou modificação 
de dados fiscais- por equipamento: 15.000 (quinze mil) UFEMG; 

XXVI - por reduzir ou mandar reduzir totalizador geral d~ 
I 
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equipamento emissor de cupom fiscal, ressalvadas as redu~ões 
por defeito técnico e a sua reinicialização . nos c~sos previstos na 
legislação tributária- por infração: 15.000 (qumze m1l) UFEMG; . . 

XXVII - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa ~pllcat1vo 
fiscal para uso em equipamento emissor de cupom- f1scal em 
desacordo com a legislação tributária ou que nao atenda aos 
requisitos estabelecidos na legislação - por infração: 15.000~ (quinze· 

mil) UFEMG; . . _ 
XXVIII - por deixar de comunicar ao F1sco a mov1me~t~çao de 

equipamento emissor de cupom fiscal . nos casos ~e~1mdos na 
legislação tributária - por equipamento movimentado e nao mformado: 

200 (duzentas) UFEMG; A . _ 
XXIX - por utilizar sistema de processamento eletromco de dados 

para escrituração ou emissão de livros e documentos fiscais em 
desacordo com o disposto na legislação tributária: 

a) 500 (quinhentas) UFEMG por formulário, documento ou livro 
utilizado, emitido ou escriturado em desacordo com a legislação 

tributária; 
b) 3.000 (três mil) UFEMG por infração nas demais hipóteses; 
XXX - por imprimir, mandar imprimir, utilizar, inutilizar o~ cancelar 

formulário destinado à impressão de documento : f1scal por 
processamento eletrônico de dados, bem como por confe~c!onar, 
mandar confeccionar, utilizar, inutilizar ou cancelar formulano de 
segurança destinado à emissão e à impressão simultâneas de 
documento fiscal por processamento eletrônico de dados em 
desacordo com a legislação tributária - 500 (quinhentas) UFEMG por 
formulário, sem prejuízo da inutilização dos mesmos; . . . 

XXXI - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aph~at1~0 
destinado à escrituração ou à emissão de livros e documentos_f1sca1s 
por processamento eletrônico de dados que contenha fun9oes o~ 
comandos com possibilidade de causar prejuízo ao controle f1scal e a 
Fazenda Pública estadual - por infração: 15.000 (quinze mil) UFEMG; 

XXXII - por deixar de cancelar formulário de segurança em ~ran~o 
ou autorização para sua confecção, na forma defini~a ~a leg1slaçao 
tributária, na hipótese de desistência pelo contnbumte de sua 
autorização para imprimir e eAm~tir simultaneamente docu~~nto~ 
fiscais por processamento eletromco de dados - por formulano o 
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au onzaçao: 500 (qumhentas) UFEMG; --~ . 
XXXIII - por deixar de encadernar ou por encadernar em desacordo 

~om . o estabelecido na legislação tributária as vias dos documentos 
f1sca~s ?u os livros fiscais emitidos ou escriturados por processamento 
eletron1co de dado~- por infração: 500 (quinhentas) UFEMG; 
x.XXI\~ - ~<:>r ~~1xar de entregar, entregar em desacordo com a 

le~1slaçao tnbutana ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por 
de1x~r de manAte~ ou manter em desacordo com a legislação tributária 
arqu.1vos ~letron1.cos referentes à emissão de·documentos fiscais e'à 
escn~uraçao ?e,hvros fis~ai~- por infração: 5.000 (cinco mil) UFEMG. 

§.1 - Na h1~otese do mc1so V do "caput" deste artigo, à multa ·será 
aplicada considerando a quantidade confeccionada .de documentos 
conforme indicação constante do documento. a que o Fisco obtev~ 
acesso. _ , , 

§ 2o - Para fins de aplicação da m-ulta . prevista no inciso VIl do 
"cap~t" deste ?r~igo, equipara-se à falta de entrega o fornecimento de 
arqu1v?~ el~tron1c~s em desacordo com os padrões da legislação ou 
da sohc1taçao do F1sco. _ 

Art. 55 - ~s ~ultas, para as quais se adotarão os critérios a que se 
referem os 1nc1sos 11 e IV do artigo 53, são as seguintes: 
. I - por falta de registro de documentos próprios nos livros da escrita 
fiscal . - 1 0% (dez por cento) do valor constante no documento 
reduzindo-se a 5% (cinco por cento), quando se tratar de: ' 

( ... ) 
A 11 - por dar saída a mercadoria, entregá-la, transportá-la, recebê-la, 

te-la em estoque ou depósito desacobertada de documento fiscal 
salvo na hipóte~e do arti~o 40 desta Lei- 40% (quarenta por cento) d~ 
valor da operaçao, reduzindo-se a 20% (vinte por cento) nos seguintes 
casos: 

a) qu~ndo as infrações a que se refere este inciso forem apuradas 
pelo F1sco, com base exclusivamente em documentos e nos 
lançamentos efetuados na escrita comercial ou fiscal do contribuinte· 

( ... ) ' 
IV - por ~tilizar cré~ito do imposto decorrente de registro de 

doc~mento f1scal ~ue nao corresponda à utilização de prestação de 
serv1ço ou o recebimento_ de. b~m ou mercadoria - 40% (quarenta por 
cento) do valor da operaçao md1cado no documento fiscal· ' 

' 
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V - por emitir ou utilizar documento fiscal que conste, como 

destinatário, pessoa ou estabelecimento diverso daquele a quem a 
mercadoria realmente se destinar- 50% (cinqüenta por cento) do valor 
da operação indicado no documento fiscal; 

( ... ) 
VIl - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação 

ou a prestação base de cálculo diversa da prevista pela legislação ou 
quantidade de mercadoria inferior à efetivamente saída -- 40% 
(quarenta por cento) do valor da diferença apurada; 

( ... ) 
XI - por falsificar, adulterar, extraviar ou inutilizar livro fiscal, bem 

como não entregá-lo após a aplicação da penalidade prevista no 
inciso VIl do artigo 54 - 40% (quarenta por cento) do valor da 
operação, apurada ou arbitrada pelo Fisco; . 

XII -por extraviar, adulterar ou inutilizar documento fiscal, bem como 
não entregá-lo após a aplicação da penalidade prevista no inciso VIl 
do artigo 54- 40% (quarenta por cento) do valor da operação, apurada 
ou arbitrada pelo Fisco; 

XIII -por utilizar indevidamente crédito fiscal relativo à: 
a) operação ou prestação que ensejar a entrada de bem, inclusive 

mercadoria, ou de serviço beneficiadas por isenção ou não-incidência 
-50% (cinqüenta por cento) do valor da prestação ou da operação; 

b) operação ou prestação subseqüentes, com a mesma mercadoria 
ou com outra dela resultante, beneficiadas com a isenção ou não
incidência - 50% (cinqüenta por cento) do valor da prestação ou da 
operação; 

XIV - por transportar mercadoria acompanhada de nota fiscal com 
prazo de validade vencido ou emitida após a data-limite para utilização 
ou acobertada por documento fiscal sem datas de emissão e saída, 
com datas de emissão ou saídas rasuradas ou cujas datas de 
emissão ou saída sejam posteriores à da ação fiscal- 50% (cinqüenta 
por cento) do valor da operação; 

( ... ) 
XVI - por prestar serviço sem emissão de documento fiscal - 40% 

(quarenta por cento) do valor da prestação, reduzindo-se a 20% (vinte 
por cento) quando a infração for apurada pelo Fisco, com base 
exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na 
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escrita fiscal ou comercial do contribuinte· 

( ... ) ' 

XVIII ~ por .emitir ou utilizar documento fiscal consignando tomador 
ou o usu_an<?. diverso daquele a quem o serviço tenha sido prestado -
50 Yo (c~nquenta por cento) do valor indicado no documento; 

( ... ) 
Parágr~fo un1co - A prática de qualquer das infrações previstas 

neste art1go ensejará aplicação das penalidades nele estabelecidas 
em valor nunca inferior a 500 (quinhentas) UFEMG. · 

Art. 56 - ( ... ) 

I - , h.avendo espontaneidade no recolhimento do principal e 
~cessono~, nos ~asos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
1ntempest1vo do 1m posto, observado o disposto no § 1 o deste artigo a 
multa será: ' 

a) de O, 15 % do valor do imposto, por dia de atraso, até o 30° dia; 
b) de 9,0% do valor do imposto do 31° ao 60° dia de atraso; 
c) de 12% do valor do imposto após o 60° dia de atraso; 
11 - havendo aç~o, fiscal, a multa será de 50% do valor do imposto, 

observadas as h1poteses de reduções previstas nos §§ 9° e 1 o do 
artigo 53. -

( ... ) 
§. 2o - As multas ser~o cobr~das em dobro, quando da ação fiscal, 

aplicando-se as reduçoes previstas no § 9° do artigo 53, na hipótese 
de crédito tributário: 

I - po! n~o-retenção ou por falta de pagamento do imposto retido em 
decorrenc1a de substituição tributária; 

11 - por falta de pagamento do imposto nas hipóteses previstas nos 
§§ 18, 19 e 20 do artigo 22; 

111 ~ P?r falta ?e pagamento do imposto, quando verificada a 
ocorre~c1a de quaisquer das situações referidas no inciso 11 do "caput" 
do art1go 55, tratando-se de mercadoria sujeita à substituição 
tributária. 

( ... ) 

§ 4o- Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: 
1 ~ d~ 18% (dezoito por cento), quando se tratar da hipótese prevista 

no 1nc1so I deste artigo; 
( ... ) 

11
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§ 5° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os 

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. 
Art. 57 - As infrações para as quais não haja penalidade espeéífica 

serão punidas com multa de 500 (quinhentas) a 5.000 (cinco mil) 
UFEMG, nos termos do regulamento. 

Art. 91 - ( ... ) 
§ 30- ( ... ) 
11- ( ... ) 
b) a retificação de informação prestada em documento próprio, para 

fornecimento de dados para o cálculo de índices percentuais 
indicadores da participação dos municípios no montante do ICMS que 
lhes é destinado; 

111- das taxas previstas nos subitens 2.4, 2.6, 2.7 e 2.10 da Tabela A 
anexa a esta Lei o produtor rural. ,; 

( ... ) ~ . 

Art. 95 -A Taxa de Expediente será recolhida em estabelecimentos 
autorizados ou repartição arrecadadora, a critério da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

Art. 98 - ( ... ) 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 1 o deste artigo, a 
multa será: · 

a) de O, 15 % do valor do imposto, por dia de atraso, até o 30° dia; 
b) de 9,0% do valor do imposto do 31° ao 60° dia de atraso; 
c) de 12% do valor do imposto após o 60° dia de atraso; 't 
li - ( ... ) 

a - a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de 1 O (dez) dias do recebimento do Auto 
de Infração; 

b - a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e' até 30 
(trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração; 

c - a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. '· 

( ... ) 
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Art. 120- ( ... ) 
I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou 
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2° deste artigo, a 
multa será: 

a) de O, 15 % do valor do imposto, por dia de atraso, até o 30° dia; 
b) de 9,0% do valor do imposto do 31° ao 60° dia de atraso; 
c) de 12% do valor do imposto após o 60° dia de atraso; 
li - ( ... ) 
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 

pagamento ocorrer no prazo de 1 O (dez) dias do recebimento do Auto 
de Infração; 

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e até 30 
(trinta) dias contados do recebimento do Auto de Infração; 

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer pós o prazo previsto no item anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. 

( ... ) 
Art. 17 4 - Observado o disposto no § 1 o do artigo 219, a concessão 

de isenção ou restituição de tributo ou penalidade dependerá de 
requerimento, instruído de acordo com as exigências legais e 
regulamentares de cada caso, contendo: 

I - qualificação do requerente; 
11 - indicação do dispositivo legal em que se ampara o pedido e 

prova de nele estar enquadrado. 
Art. 201 -A fiscalização tributária compete à Secretaria de Estado de 

Fazenda, por intermédio dos seus funcionários fiscais e, 
supletivamente, em relação às Taxas judiciárias, à autoridade 
judiciária expressamente nomeada em lei. 

Art. 202 - Os funcionários fiscais poderão requisitar o concurso da 
força policial, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício 
de suas funções ou quando necessário à efetivação de medida 
prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato 
definido em lei como crime ou contravenção. 

§ 1 o - Caracterizará embaraço à fiscalização: 
I - a recusa ao atendimento às intimações fiscais; 
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11 - a omissão de informações ou seu fornecimento inexato ou 

incompleto; 
111 - a negativa injustificada de exibição de livros de escrituração 

documentos e outros registros específicos pertinentes à atividade d~ 
empresa; . 

IV - o impedimento de acesso ao estabelecimento e a qualquer de .. 
suas dependências; _ 

V- outras situações que impeçam ou dificultem a ação fiscalizadora. 
§ 2° - Compete à Polícia Militar o apoio permanente às atividades de 

fiscalização no trânsito de mercadorias e serviços, inclusive nos 
postos de fiscalização, nos termos do artigo 142, inciso 1 da 
Constituição Estadual. ' 

Art. 204 - Os livros, informações, meios eletrônicos e documentos 
que envolvam, direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário 
são de exibição obrigatória ao Fisco. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado de Fazenda, por intermédio da 
autor_idade fiscal competente, poderá requisitar informações relativas a 
t~rce1ro_s, constantes de documentos, livros e registros de instituições 
fmance1ras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as referentes 
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver 
procedimento contencioso administrativo fiscal em curso e tais 
exames forem considerados indispensáveis pela autoridade 
competente. 

_§ 2° - ~em prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
d1vulgaçao, para fins extrafiscais, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus funcionários, de qualquer informação obtida, em razão do ofício, 

. sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de 
terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou 
atividades. 
. ~rt: 205 - A_ autoridade fiscal poderá desconsiderar atos ou negócios 
JUrldlcos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observado o procedimento contencioso 
administrativo fiscal previsto na legislação estadual. 

Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na esfera administrativa 
poderá o contribuinte · optar pela compensação entre o valo~ 
depositado, se indevido, ou a diferença, se excessiva, e o valor de 
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tributo da mesma espécie, ou pelo pedido de restituição. · 

Parágrafo único - _Em ambas as hipóteses, sobre o valor a ser 
devolvido incidirão juros, à mesma taxa incidente sobre os créditos 
tributários em atraso, calculados da data do depósito até o mês 
anterior ao da efetiva devolução. 

Art. 215 - A Fazenda Pública estadual deverá requerer a conversão 
do depósito judicial em administrativo, observado, quanto à devolução, 
o disposto no artigo 213. 

Art. 218 - A transação será celebrada para pôr fim a litígio, nos 
casos e condições definidos em decreto e quando incerta a 
jurisprudência sobre a matéria, devendo ser autorizada no interesse 
da Fazenda Pública, mediante parecer fundamentado do Procurador
Geral da Fazenda Estadual, aprovado por .resolução conjunta do 
Secretário de Estado da Fazenda e do Procurado~-Geral do Estado. 

Art. 221 - A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará, 
sempre que necessário, modelos de declarações e de documentos, 
para efeito de fiscalização, lançamento, cobrança, informações e 
recolhimento de tributos estaduais. 

Art. 222 - ( ... ) 
Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado de Fazenda 

regulamentar as formas de cobrança administrativa, que não deverá 
ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, contado do vencimento do 
prazo para impugnação ou pagamento com redução de multas, ou da 
decisão irrecorrível na esfera administrativa, quando o processo 
deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual 
para a cobrança judicial. 

Art. 226 - Sobre os débitos decorrentes do não-recolhimento de 
tributo e multa nos prazos fixados na legislação, incidirão juros de 
mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o 
dia anterior ao de seu efetivo pagamento, com base no critério 
adotado para cobrança dos débitos fiscais federais. 

Art. 227 - O exercício do controle administrativo da legalidade a que 
se refere o § 3° do artigo 2°· da Lei Federal no 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, poderá alcançar o mérito do lançamento, por 
provocação fundamentada da autoridade incumbida da inscrição e 
cobrança do crédito tributário, observado o seguinte: 

I - se o parecer fundamentado e conclusivo do Procurador-Geral da : 
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Fazenda Estadual for pelo cancelamento parcial ou total do 
crédito tributário formalizado, o processo será submetido ao Secretário 
de Estado de Fazenda para decisão, devendo ser inscrito em dívida 
ativa, em caso de confirmação do lançamento; 

11 - a decisão pelo cancelamento total ou parcial somente produzirá 
efeitos legais após sua publicação no órgão oficial do Estado. 

§ 1 o - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual, mediante ato 
motivado, poderá reconhecer de ofício a prescrição do crédito 
tributário. 

§ 2° - Pode ser pedida a extinção da execução fiscal em que não 
tenha sido citado o executado ou, se citado, não tenham sido 
localizados bens penhoráveis, após ter sido o processo suspenso, nos 
termos do artigo 40 da Lei Federal no 6.830, de 22 de setembro de 
1980, por prazo igual ou superior a 5 (cinco) anos, somados os 
períodos de suspensão. · 

Art. 229 - A Secretaria de Estado de Fazenda desenvolverá, interna 
e externamente, nos termos estabelecidos em decreto e convênios, 
programa de educação fiscal, tendo como objetivos levar ao cidadão 
informações sobre a função socioeconom1ca do tributo, a 
administração pública e a alocação dos recursos públicos." 

Art. 29 - Os artigos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 

"Art. 6° - ( ... ) 
§ 20 ( ... ) 
g) ocorrido o fato gerador no momento da saída de que tratà o § 1 o 

do artigo 7°, inclusive o fato gerador relativo à prestação de serviço de 
transporte, quando: 

1 - não se efetivar a exportação no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data do despacho de admissão em regime 
aduaneiro, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, nos 
termos do regulamento; 

2 - ocorrer a perda da mercadoria; 
3 - ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno, 

ressalvada a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de 
desfazimento do negócio, relativamente ao imposto devido pela 
operação. 

Art. 7o - ( ... ) 
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§r -A não-incidência de que trata o inciso V do "caput'' deste 

artigo: 
1 - alcança somente os produtos impressos em papel; 
2 - não alcança: 
a) as máquinas, os equipamentos ou outros insumos destinados à 

impressão de livros, jornais ou periódicos; 
b) os suportes de áudio ou vídeo, os meios eletrônicos ou outros 

bens e mercadorias que acompanhem os livros, os jornais e os 
periódicos impressos em papel, ainda que na condição de brindes. 

§ ao - O Regulamento disciplinará o controle das operações de que 
tratam os §§ 1 o e 1 O deste artigo. 

§ 9° - Nos casos previstos nos itens 1 e 3 da.alínea "g" do § 2° do 
artigo 6°, o armazém alfandegado ou o entreposto aduaneiro exigirão, 
para a liberação das mercadorias depositadas, o comprovante de 
recolhimento do respectivo crédito tributário. 

§ 1 O - É admitida a revenda entre empresas comerciais 
exportadoras, desde que as mercadorias permaneçam em depósito 
até a efetiva exportação, hipótese em que não se renovará o prazo 
para exportar a mercadoria. 

Art. 12- ( ... ) 
§ 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a carga tributária nas operações internas com veículos 
automotores. 

§ 29 - Na hipótese do parágrafo anterior, sua aplicabilidade poderá 
ser condicionada à retenção e ao recolhimento do imposto por 
substituição tributária, relativamente às operações subseqüentes, 
ressalvadas as seguintes hipóteses: 1. 

I - recebimento pelo importador de veículo importado do exterior; 
11 - saída promovida pelo estabelecimento industrial fabricante ou 

importador, diretamente a consumidor ou usuário final, inclusive 
quando destinado ao ativo permanente. 

Art. 16 - ( ... ) 
XV - apor, na mercadoria ou na sua embalagem, o número do lote 

de fabricação ou qualquer especificação de controle da produção ou 
número da inscrição estadual do contribuinte, nas hipóteses e na 
forma especificadas em regulamento; I 
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XVI - apor; no documento fiscal, selo de controle de trânsito de 

mercadorias, nas hipóteses e na forma especificadas em regulamento; 
XVII - recompor livros fiscais e arquivos com registros eletrônicos, na 

hipótese de extravio, roubo, furto, perda ou inutilização, por qualquer 
motivo, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3o - Mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de 
Fazenda, as comunicações previstas no inciso IV do "caput" deste 
artigo poderão ser supridas por informações obtidas por intermédio de 

·órgãos externos, ficando estas sujeitas à confirmação por parte da 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

Art. 21 - ( ... ) -· 
XIII - o fabricante ou o importador de equipamento emissor de 

cupom fiscal, a empresa interventora credenciada e a empresa 
desenvolvedora ou o fornecedor do programa aplicativo fiscal, em 
relação ao contribuinte usuário do equipamento, quando contribuírem 
para o uso indevido do mesmo; 

XIV - o fabricante ou o importador de equipamento emissor de 
cupom fiscal, em relação à empresa para a qual tenham fornecido 
atestado de responsabilidade e capacitação técnica; 

XV - o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou em 
entreposto aduaneiro, em relação a mercadoria ou bem importados do 
exterior entregues sem prévia apresentação do comprovante de 
recolhimento integral do imposto devido ou do comprovante de 
exoneração do imposto; 

XVI - as pessoas físicas ou jurídicas que desenvolverem ou 
fornecerem sistemas para escrituração de livros e/ou emissão de 
documentos fiscais por processamento eletrônico de dados que 
contenha funções, comandos ou outros artifícios com possibilidade de 
causar prejuízos aos controles fiscais e à Fazenda Pública estadual; 

XVII -o contribuinte que utilizar ou receber, em transferência, crédito 
de ICMS em desacordo com o estabelecido na legislação tributária. 

Art. 22 - ( ... ) 
§ 18- Em todas as hipóteses em que fique atribuída ao alienante ou 

remetente a condição de contribuinte substituto, a responsabilidade 
pela substituição tributária caberá ao estabelecimento atacadista, 
distribuidor ou depósito· que receber a mercadoria para distribuição no 
Estado sem retenção ou com retenção a menor do imposto. · 

--

J l 

§ 19 - Nas hipóteses do parágrafo anterior, independentemente 
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de quaisquer favores fiscais ou de regime de recolhimento, 0 
estabelecimento varejista que receber a mercadoria sem retenção ou 
retenção a menor do imposto será responsável pelo recolhimento da 
parcela devida a este Estado. 

§ 20 - A responsabilidade prevista nos §§ 18 e 19 será atribuída ao 
destinatário que receber mercadoria desacompanhada do 
comprovante de recolhimento do imposto, nos casos em que a 
legislação determine que o seu vencimento ocorra na data da saída 
da mercadoria. 

Art. 24 - ( ... ) 
§ 4° - Para a concessão de inscrição do estabelecimento no 

Cadastro de Contribuintes poderão ser exigidas: 
I - prova de que as condições físicas do estabelecimento são 

compatíveis com a atividade pretendida; 
11 - comprovação de endereço residencial dos sócios, dos diretores 

ou do titular; 
111 - prova de capacidade financeira dos sócios, do titular ou da 

pessoa jurídica, inclusive quando houver alteração do quadro 
societário. 

Art. 28- ( ... ) 
§ 5o - Na hipótese do "caput", não se considera cobrado, ainda que 

destacado em documento fiscal, o montante do imposto que 
corresponder vantagem econômica decorrente de concessão de 
incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o disposto na alínea 
"g" do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal. 

Art. 29- ( ... ) 
§ go - A Secretaria de Estado de Fazenda deverá, de ofício, alterar 

os dados constantes nas declarações do contribuinte, quando estes 
se mostrarem divergentes daqueles apurados pelo Fisco, no prazo de 
30 (trinta) dias contado do pagamento ou parcelamento do Auto de 
Infração, da lavratura do termo de revelia ou da decisão irrecorrível na 
esfera administrativa. 

§ 10 - No caso de decisão judicial que venha a modificar os valores 
alterados pelo Fisco na forma do parágrafo anterior, a Secretaria de 
Estado de Fazenda deverá, de ofício, efetuar a alteração dos dados, , 
nos termos da decisão. \ 



Art. 33- ( ... ) 
§10-( ... ) 
1 - ( ... ) 
i) ( ... ) 
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i.1.4) onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou do bem, nas 
demais hipóteses; 

Art. 39A - Na forma que dispuser o regulamento, para efeitos da 
legislação tributária, fazendo prova somente a favor do Fisco, 
considera-se: 

I - falso o documento fiscal que: 
a) não tenha prévia autorização da repartição fazendária, inclusive 

em relação a formulários para a impressão e emissão de documentos 
por sistema de processamento eletrônico de dados; 

b) na hipótese de não ser exigida prévia autorização para a sua 
impressão: 

b.1) seja emitido por equipamento emissor de cupom fiscal ou 
sistema de processamento eletrônico de dados não autorizados pela 
repartição fazendária; 

b.2) sua existência não tenha o controle ou o conhecimento da 
repártição fazendária, nos termos da legislação tributária; 

11 - inidôneo o documento fiscal: 
a) não enquadrado nas hipóteses do inciso anterior e que contenha 

informações que não correspondam à real operação ou prestação; 
b) extraviado, adulterado ou inutilizado. ,. 
Art. 42- ( ... ) 
111 -transportadas ou encontradas com documento fiscal que indique 

remetente ou destinatário que não estejam no exercício regular de 
suas atividades. 

§ .4° - Na hipótese do item 1 do § 2°, será fornecida ao contribuinte 
que o requeira cópia dos documentos, papéis, livros e meios 
eletrônicos apreendidos. 

Art. 49- ........................................ . 
§ 3o - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 

quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas: 
I - do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, 

papéis, meios elétrônicos, com efeitos comerciais ou fiscais, dos 
contribuintes do imposto, ou da obrigação destes de exibi-los; 
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11 - do acesso do funcionário fiscal aos locais onde deva ser 

exercida a fiscalização do imposto, condicionada à apresentação de 
identidade funcional, sem qualquer outra formalidade. 

Art. 51 - .................................. . 
V - ocorrer a falta de seqüência do número de ordem das operações 

de saídas ou das prestações realizadas, em cupom fiscal, 
relativamente aos números que faltarem; 

VI - em qualquer outra hipótese em que sejam omissos ou não 
mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente 
obrigado. 

Parágrafo único - Presume-se: 
I - entrada e saída do estabelecimento a mercadoria não declarada 

pelo contribuinte, cuja operação de aquisição tenha sido informada ao 
Fisco, por qualquer meio, pelo contribuinte remetente ou pelo 
transportador; 

11 - prestado o serviço não declarado pelo prestador, cuja prestação 
tenha sido informada ao Fisco, por qualquer meio, pelo contribuinte 
tomador. 

Art. 52- ................................. . 
XI - utilizar, em desacordo com a legislação tributária, sistema de 

processamento eletrônico de dados para escrituração ou emissão de 
livros e documentos fiscais, ou deixar de entregar arquivo eletrônico 
de registros fiscais de operações e prestações, ou entregá-lo em 
desacordo com o estabelecido na legislação tributária; 

XII - impedir o acesso da autoridade fiscal aos locais onde estejam 
guardados ou depositados mercadorias, bens, livros, documentos e 
arquivos, programas e meios eletrônicos relacionados com a ação 
fiscalizadora; 

XIII - realizar operação ou prestação de serviço desacobertadas de 
documentação fiscal própria; 

XIV - revelar indícios de incompatibilidade entre as operações ou as 
prestações realizadas e a capacidade econômico-financeira 
evidenciada; 

XV - revelar indícios de incompatibilidade entre o volume dos 
recursos utilizados nas operações e prestações que realizar e .a 
capacidade econômico-financeira dos sócios. J, 

li 
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§ 1 o - .. : ....................................... . 

VI ~ exigência de comprovação da entrada da mercadoria ou bem, 
ou do recebimento do serviço, para a apropriação do respectivo 
crédito. 

Art. 53- ..................................... . 
IV - o valor do crédito de imposto indevidamente ·;utilizado 

apropriado, transferido ou recebido em transferência. ' 
§se- ........................................ . 
4) de imposição da penalidade prevista no inciso XXIV do artigo 55; 
5) de aproveitamento indevido de crédito. · 
§ 1 O - Relativamente ao crédito tributário de natureza não 

contenciosa, as multas a que se refere o caput deste artigo poderão 
ser pagas com as seguintes reduções: 

1) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de 1 O (dez) dias do recebimento do Auto 
de Infração; ·· 

2) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. 

Art. 55- .................................. . 
XXIV - por consignar, em documento destinado a informar ao Fisco 

a apuração do imposto, valor de saldo credor relativo ao período 
anterior, cujo montante tenha sido alterado em decorrência de estorno 
pela fiscalização - 50% (cinqüenta por cento) do vàlor do crédito 
estornado; 

XXV - por utilizar, transferir ou receber em transferência crédito de 
ICMS em desacordo com o estabelecido na legislação .tributária - 50% 
do valor utilizado, transferido ou recebido; 

XXVI - por apropriar crédito em desacordo com a leg .. ;:"<'"""~
tributária, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos ante 
50% (cinqüenta por cento) do valor do crédito ind · 
apropriado; 

XXVII - por deixar de proceder a selagem, a etiquetagem, 
numeração e a aposição do número de inscrição esta~ual, 
mercadoria, ou a apo$ição de selo, do número de lote de fabnc 
qualquer outra especificação de controle da produção, no _ 
fiscal - 30% do valor da operação, sem direito a qualquer reduçao; 
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XXVIII - por deixar de emitir nota fiscal referente a entrada de· 

mercadoria, no prazo e nas hipóteses previstos na legislação tributária 
- 10% (dez por cento) do valor da operação. · 

Art. 91 - .................................. .. 
§ 30- ........................................ . 
11- ............................................. ' ;, 
c) a retificação de dados constantes em documento de arrecadação 

estadual; 

················································· 
V - da taxa prevista no sub item 2.24 a preparação e. a emissão de 

documento de arrecadação no controle do trânsito de mercadorias ou 
pela internet.". 

Art. 115- ................................ . 
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo_ autorizado a reduzir em 

até 50% (cinqüenta por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 
5.18 da Tabela D anexa a esta Lei, quando se tratar de veículos 
destinados exclusivamente à atividade de locação, de propriedade de 
pes~oa natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos 
devidamente c~mprovada nos termos da legislação aplicável, ou na 
sua posse em VIrtude de contrato formal de arrendamento mercantil. 

Art._ 2~2_A - Compete ao Procurador do Estado defender, judicial e 
extraJUdicialmente, ativa e passivamente, os funcionários da 
Secretaria de Estado da Fazenda, quando, em decorrência do 
exercício regular das atividades institucionais, forem vítimas ou 
indevidamente apontados como autores de atos ou omissões 
definidos como contravenção penal ou crime. 
Par?graf~ únic? - o, d~sposto no "caput" deste artigo aplica-se, 

ta~_bem, ~s _açoes c1ve1s decorrentes do exercício regular das 
. at1v1dades 1nst1tucionais praticadas pelos funcionários da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Art. 230A - Para fins de instrução de Processo Tributário 
Administrativo, a repartição fazendária, antes do seu encaminhamento 
para inscrição em dívida ativa, realizará pesquisa prévia de bens dos. 
d_evedores em cartório de registro de imóveis localizados em sua 
Circunscrição. 

§ 1 o - O disposto no "caput" aplica-se aos créditos tributários 
riores a 100.000 (cem mil) UFEMG. 
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§ 2° - A pesquisa a que se refere o "caput" é isenta de 

pagamento de custas e emolumentos extrajudiciais. 
Art. 2308 - Fica o Secretário da Estado da Fazenda autorizado a 

determinar que não seja constituído ou que seja cancelado o crédito 
tributário: 

1 - em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal contrária à Fazenda Pública, 
mediante parecer normativo da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Estadual; 

11 - de valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvadas as 
hipóteses estabelecidas em decreto.". 

Art. 30- Os itens abaixo relacionados da Tabela E a que se refere o 
§ao do artigo 22 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

* - A Tabela E foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.5.2003. 

Art. 31 - O artigo 21 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
fica acrescido dos§§ 2° e 3°, passando o parágrafo único a ser o§ 1°, 
com a seguinte redação: 

"Art. 21 - ..................................... . 
§ 1 o - Respondem subsidiariamente pelo pagamento do imposto e 

acréscimos legais: 
1 - o inventariante, o síndico ou o comissário, pelo imposto devido 

pelo espólio, pela massa falida ou pelo concordatário, 
respectivamente; 

11 - o transportador subcontratado, pelo pagamento do imposto e 
acréscimos legais devidos pelo contratante, relativamente à prestação 
que executar; 

111 -na hipótese de diferimento do imposto, o alienante ou remetente 
da mercadoria ou o prestador do serviço, quando o adquirente ou 
destinatário descumprir, total ou parcialmente, a obrigação, caso em 
que será concedido ao responsável subsidiário, antes da formalização 
do crédito tributário, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do 
tributo devido, sem acréscimo ou penalidade. 

§ 2° São · pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de at?s 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato soc1al 

ou estatutos: 1305 

I - o mandatário, preposto e empregado; 
11 - o diretor, o administrador, o sócio-gerente, o gerente, 0 

rep~esentante o~ . o gesto_r. ~e negócios, pelo imposto devido pela 
sociedade que dmge ou dmg1u, que gere ou geriu, ou de que faz ou 
fez parte. 

§ 3o- São também pessoalmente responsáveis o contabilista ou o 
respc:nsáve_l pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em 
rela9ao ao 1mposto devido e não recolhido em função de ato por eles 
praticado com dolo ou má-fé.". 
- Art. 32- O artigo 131 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975 
f!c~ acrescido do § 2o, com a seguinte redação, passando o parágraf~ 
un1co a ser o§ 1°: 

"Art. 131 - .................................... . 
§ 2o - Atendidos os requisitos de segurança e autenticidade a 

legislação tributária administrativa poderá disciplinar a prática dos atos 
processuais referidos no parágrafo anterior mediante utilização de 
meios eletrônicos.". 

Art. 33 - O artigo 39 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975 
f!c~ acrescido do § 2o com a seguinte redação, passando o parágraf~ 
umco a ser o§ 1°: 

"Art. 39- ...................................... . 
. § ~o - Ao ~ontr_i~uinte que não estiver em dia com suas obrigações 

f1sca1s . ~ tnbutanas . poderá, a critério do titular da repartição 
fazendana, ser autonzada a impressão de documentos fiscais em 
quantidade limitada.". 

Art. 34- O capítulo VI do Título 11 do Livro Segundo da Lei no 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Capítulo VI 
Da Certidão de Débitos Tributários 

Art._ 219 - Será exigida a certidão de débitos tributários negativa nos 
segutntes casos: 

I - pedido de incentivos, benefícios ou favores fiscais ou financeiros 
de qualquer natureza; 

11 - transação de qualquer natureza com órgãos públicos ou 
autárquicos estaduais; 

111 - recebimento de crédito decorrente das transações referidas no 



inciso anterior; 
IV - baixa de registro na Junta Comercial; 
V - transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos; 
VI - encerramento de processo de inventário ou arrolamento. 
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§ 1 o_ Nas hipóteses abaixo indicadas não será exigida a 
apresentação do documento de que trata o "caput" deste artigo, mas o 
deferimento do pedido fica condicionado a estar o requerente em 
situação que permitiria a emissão de certidão de débitos tributários 
negativa para com a Fazenda Pública estadual: 

I- pedido de restituição de tributo ou multas pagos indevidamente; 
11- pedido de reconhecimento de isenção; 
111 - inscrição como contribuinte e alteração cadastral que envolva 

inclusão ou substituição de sócios ou reativação da empresa; 
IV- baixa de inscrição como contribuinte; 
V - os casos previstos nos incisos I, 11 e 111 do "caput" deste artigo, 

quando a decisão estiver a cargo da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ 2° - A certidão de que trata o inciso V do "caput" deste artigo 
deverá ser exigida pelo tabelião do cartório de notas, em nome do 
transmitente, no momento da lavratura da escritura, como condição 
para esta. 

§ 3°- Na hipótese do inciso I do "caput" deste artigo, a concessão de 
incentivos, benefícios ou favores fiscais e financeiros de qualquer 
natureza está condicionada, também, à emissão de atestado de 
regularidade fiscal, na forma prevista na legislação tributária.". 

Art. 35 - A descrição dos atos de autoridade administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, previstos nos subitens abaixo 
relacionados da Tabela A anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

I - subitem 2.3: "análise em pedido de reconhecimento de isenção do 
ICMS"; 

11 - subitem 2.7: "análise em pedido de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS do Estado"; 

111 - subitem 2.10: "análise em pedido de reativação de inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS"; 

IV - subitem 2.12: "análise em pedido de autorização para emissão 
de documentos fiscais por processamento eletrônico de dados"; 

J 
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V - subitem 2.13: "análise em pedido de autorização para 

escrituração de livros fiscais por processamento eletrônico de dados"; 
VI - subitem 2.14: "análise em pedido de autorização para emissão 

de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais por 
processamento eletrônico de dados"; 

VIl - subitem 2.15: "análise em pedido de alteração nas autorizações 
de que tratam os subitens 2.12, 2.13 e 2.14"; 

VIII - subitem 2.27: "reemissão ou fornecimento de 2a via ou cópia 
autenticada de documento fiscal". 

Art. 36 - Os subitens 2.1, 2.11, 2.16, 2.17 e 2.18 da Tabela A anexa 
à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

* - A Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.5.2003. 

Art. 37 - A Tabela A anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, fica acres ·d d b. c1 a os segumtes su 1tens: 

"2. análise em pedido 
34 de registro, 

homologação ou 486,00 
revisão de 
homologação de 
equipamento 
Unidade Autônoma 
de Processamento 
(UAP) 

2. análise em pedido 
35 de cadastramento 61,00 

de empresa 
desenvolvedora de 
programa aplicativo 
fiscal 

2. análise em pedido 
36 de habilitação de 

estabelecimento 41,00 
fabricante de lacre 
para equipamento 
Emissor de Cupom 
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Fiscal (ECF) 
2. análise em pedido 
37 de autorização para 

fabricação de lacre 31,00 
para equipamento 
Emissor de Cupom 
Fiscal (ECF) 

2. registro de cessão 15,00 
38 de precatório 

parcelado 
2. certidão de 15,00 
39 informações 

completas sobre 
precatório 

Art. 38 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei no 13.470, de 17 
de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto 
de Infração, Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia, 
expedidos ou disponibilizados conforme regulamento. 

§ 1 o - No caso de Termo de Autodenúncia cumulada com pedido de 
parcelamento, se o sujeito passivo deixar de cumprir as condições do 
parcelamento: 

I - a multa de mora ficará automaticamente majorada até o limite 
estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação 
fiscal, observada a redução prevista no item 2 do § 1 O do artigo 53 da 
Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 

§ 2°- No caso de lavratura de Auto de Infração ou de Notificação de 
Lançamento, será observado o seguinte: 

Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento e da Câmara 
Especial cabem os seguintes recursos: 

Art. 19 - O prazo para interposição dos recursos previstos nos 
incisos I a 111 e V do artigo 17 é de 1 O (dez) dias contados da 
intimação do acórdão.". 

' 

I 
l 
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Art. 39 - Os dispositivos abaixo relacionados da~ Lei no 13.470, 

de 17 de jp.neiro de 2000, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 
"Art. 17- ·················································· 
V - pedido de reexame para a Câmara Especial, privativo da 

Fazenda Pública Estadual, contra a decisão da Câmara·· de 
Julgamento, desde que não caiba outro recurso, ou da Câmara 
Especial, quando a decisão for proferida sem observância, isolada ou 
cumulativamente: 

a - da competência estabelecida no artigo 142 da Lei no 6. 763, de 26 
de dezembro de 1975; , 

b - da prova dos autos; 
c - de decisão do Poder Judiciário favorável à Fazenda Pública 

Estadual referente à mesma matéria objeto da discussão na instância 
administrativa. 

........................................................... -.. : ..... 
§ 7° - O pedido de reexame será dirigido ao Presidente do Conselho 

de Contribuinte, com os fundamentos de cabimento e as razões de 
mérito, devendo o presidente, em despacho fundamentado, decidir 
pelo conhecimento ou não do recurso interposto pela Fazenda Pública 
Estadual, determinando, a seguir, que sejam tomadas as seguintes 
providências: 

I - se não conhecido, o processo seguirá sua tramitação já prevista 
na legislação pertinente; 

11 - se conhecido, o processo será encaminhado ao setor 
administrativo competente da Superintendência do Crédito Tributário 
(SCT), que deverá adotar os seguintes procedimentos: 

a - intimação ao sujeito passivo, nos termos do § 2° do artigo 19 
desta lei; 

b- parecer da Auditoria Fiscal; 
c - pautamento para sessão da Câmara Especial. 
Art. 20- ........................................ .. 
V - o pedido de reexame devolverá à Câmara Especial o 

conhecimento de toda matéria nele versada. 
Art. 23- ........................................ .. 
V - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito do pedido de 

reexame.". 
Art. 40 - O § 2° do artigo 22 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 



2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- .......................................... . 
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§ 2o - Para fins de renovação da ação fiscal referente ao crédito 
tributário cancelado nos termos do "caput" deste artigo, será adotado, 
como base de cálculo, o valor correspondente ao preço máximo de 
venda ao consumidor final estabelecido no § 1 o do artigo 2o da 
Portaria no 37, de 11 de maio de 1992, do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, que será calculado a partir do valor da 
operação consignado na nota fiscal de venda emitida pelo fabricante 
ou distribuidor." 

Art. 41 -O artigo 10 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 1997 
fica acrescido do § 2° com a seguinte redação, passando o parágraf~ 
único a ser o§ 1°: 

"Art. 1 O- ............................................ . 
§ 2° - Fica o Poder executivo autorizado a reduzir a alíquota do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) prevista 
no inciso 111 deste artigo para até 1% (um por cento).". 

Seção VI 
Disposições Finais 

Art. 42- Ficam extintas as taxas previstas nos subitens 2.5 e 2.20 da 
Tabela A anexa à Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto: 
I - a norma prevista no § 3° do artigo 13 desta Lei e as alterações 

dos artigos 53 a 57, 98 e 120 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, que produzirão efeitos a partir do primeiro dia do terceiro mês 
subseqüente ao da publicação; 

li - os artigos 36 e 37 desta lei, que produzirão efeitos a partir de 1 o 
de janeiro de 2004. 

Art. 44 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente: 
I - os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975: 
a- inciso IV do artigo 3°; 
b- alínea "d" do§ 5° do artigo 6°; 
c- alíneas "e" e "f" do inciso I e § 8°, todos do artigo 12; 
d- alínea "b" do§ 3° do artigo 13; 
e - § 2° do artigo 16; · 
f- inciso VI do "caput" do artigo 21; 

g - item 2 do § 11 e § 11-A, todos do artigo 22; 
h - par~grafo único do artigo 46; 
i - § 6° do artigo 52; 
j - § 4o do artigo 53; 
I - incisos XV, XX e XXII do artigo 55; 
m - § 3° do artigo 56; 
n - artigo 58; 
o- inciso IV do§ 3° e§ 4° do artigo 91; 
p - § 2° do artigo 98; 
q - § 3° do artigo 120; 
11 - os artigos 16 a 30, da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999; 
111 - o artigo 8° da Lei no 13.7 41, de 29 de novembro de 2000; 
IV - o artigo 16 da Lei no 14.062, de 20 de novembro de 2001.". 
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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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 63/2003* 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

seja submetido à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
anexo projeto de lei, que dispõe sobre as despesas do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, 
com os prestadores de serviços de assistência à saúde e dá outras 
providências. 

O citado projeto de lei visa a acobertar as despesas de exercícios 
anteriores, realizadas sem a devida cobertura orçamentária, no 
montante de R$ 36.532.084,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e 
trinta e dois mil e oitenta e quatro reais). 

Esclareço a Vossa Excelência que as faturas e valores relativos às 
despesas supramencionadas correspondem efetivamente à prestação 
de serviços de assistência à saúde ao usuário do IPSEMG, tendo sido 
objeto de conferência detalhada e minuciosa e reconhecidos, portanto, 
como devidos pelo Instituto. 

Ademais o IPSEMG, como lhe é característico, e em consonância 
com a postura deste Governo, tem procurado honrar seus 
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compromissos, com vistas a manter a credibilidade com os 
fornecedores de modo a não comprometer a eficiência na prestação 
de seus serviços. 

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, o projeto de lei que ora 
submeto à apreciação do Poder Legislativo, para seu devido 
aprimoramento e posterior aprovação, é de suma importância para 
que o IPSEMG possa saldar seus compromissos com a rede 
conveniada, bem como com seus fornecedores, não comprometendo 
o cumprimento de sua função precípua, qual seja, prestar serviços de 
assistência à saúde ao servidor público do Estado de Minas, com 
eficiência. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. ~~~:;;:~,,,:,· 

Aécio Neves, Governador:ãoE"StaCi@; ... _ 
PROJETO DE lEI N° 723/2003 

Dispõe sobre as despesas do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, com os 
prestadores de serviços de assistência à saúde, e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o - Fica autorizada a apropriação, neste exercício, das 
despesas que foram realizadas sem cobertura orçamentária ou 
contratual em exercícios orçamentários passados pelo Instituto de 
Previdência do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - junto a 
prestadores de serviços de assistência à saúde. 

Art. 2° - A despesa de que trata o art. 1 o será apropriada em 
atividade específica de acordo com o objeto do gasto desde que 
observado: 

I -revisão das contas pelo sistema de controle do IPSEMG; 
11 - reconhecimento e atestado da realização da despesa pelas 

unidades administrativas competentes; 
111 - convalidação da despesa pelo Conselho Deliberativo do 

IPSEMG, com base nesta lei. 
Art. 3° - Efetuado o procedimento previsto no art. 2° caberá à 

Secretaria de Estado éla Fazenda proceder, em conjunto com o 
IPSEMG, ao processo de organização do pagamento dos débitos. 

r 

1313 
Art. 4° - Para atender as despesas desta lei fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
até o limite de R$36.532.084,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e 
trinta e dois mil e oitenta e quatro reais), observado o disposto no 
artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964. · 

Art. 5° - Os recursos para atender ao disposto no artigo anterior 
serão oriundos dos recursos diretamente arrecadados pelo IPSEMG a 
quese refere o art. 80 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 
2002. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 62/2003* 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
projeto de lei incluso, que dispõe sobre o Quadro de Cargos do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
IPSEMG, altera dispositivos da Lei Delegada no 109, de 30 de janeiro 
de 2003, e dá outras providências. 

A medida visa preliminarmente à aprovação, pela via legislativa, nos 
termos do inciso 111 do artigo 66 da Constituição do Estado, da 
sistemática dos cargos do Quadro de Pessoal da autarquia, ainda 
submetido às regras da Deliberação n° 50, de 21 de outubro de 1986, 
do seu Conselho Diretor, para, em seguida, adequá-lo às diretrizes da 
Lei no 1 0.961, de 14 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o 
Quadro Geral e os Quadros Especiais e fixa as diretrizes para a 
instituição dos Planos de Carreira do pessoal civil do Poder Executivo, 
compreendendo a administração direta, as autarquias e fundações 
públicas. Este ato normativo, como ainda o que instituiu o regime 
único do servidor civil do .Estado, de que trata a Lei no 10.254, de 20 
de julho de 1990, decorreu de mandamento constitucional in~crito no 

li 

~------------~--------------~ 
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artigo 30 da Carta Estadual. 

Por oportuno, destaque-se que a proposta de criação de 66 
(sessenta e seis) cargos de provimento efetivo de Auxiliares de 
Enfermagem -, 2 (dois) de Fisioterapeutas e 7 (sete) de Enfermeiras 
destinados à área da saúde, visa a atender à ampliação e às novas 
instalações do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital 
Governador Israel Pinheiro. Tal criação irá propiciar o funcionamento 
de 1 O (dez) leitos. Ressalte-se que, com a defasagem de leitos de CTI 
em Minas Gerais e, em especial na região metropolitana de Belo 
Horizonte essa medida deve ser tratada em caráter prioritário e 
emergencial. 

Acrescente-se a isso, o fato de terem sido nomeados no último 
concurso público, realizado em 31 de março de 2000, Edital no 1, 108 
servidores, para os quais não havia a devida correspondência de 
cargos vagos. Destaque-se que esses servidores se encontram 
regularmente no exercício de suas funções, as quais são relevantes 
para o IPSEMG, o que gera a necessidade de convalidação dessas 
nomeações, com a consequente legalização dessa situação. 

De outra parte, o referido projeto contempla a extinção cargos, 
portanto, a criação já citada, não irá gerar acréscimo de despesa para 
o erário, como também não contempla alteração na tabela de 
vencimento vigente. 

O presente projeto de lei propõe, ainda, a regulamentação do pró
labore para credenciamento dos profissionais médicos e dentistas 
estabelecendo um limite máximo de percepção por profissional, com o 
objetivo de não comprometer a eficiência do instrumento. 

Ademais, com vistas a dar maior eficiência à autarquia, verificou-se 
a necessidade de se promover algumas alterações na sua estrutura, 
criada pela Lei Delegada no 109, de 30 de janeiro de 2003, quais 
sejam: 

Presidência - Divisão de Apoio aos órgãos Colegiados 
Procuradoria- 2 (duas) Divisões- Contencioso e Consultoria, 
Superintendência de Gestão - Divisão de Registro de Contratos 
Diretoria de Saúde - Divisão de Contas da Saúde, e a mudança de 

nomenclatura da Divisão de Psicologia em Divisão de Saúde Mental. 
Por fim, depreende-se dessa criação de novas unidades 

administrativas a necessidade de que sejam criados 5 (cinco) cargos 

r 
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de Chefe de Divisão, símbolo C-28, 4 (quatro) cargos de Assessor 
de Gestão de Contas Médico-Hospitalares, símbolo C-27; 2 (dois) 
cargos de Assessor de Gestão de Contas Odontológica, símbolo C-
27, 7 (sete) cargos de Chefe de Núcleo, símbolo C-25, dois cargos de 
Auditor de Contas Previdenciárias, símbolo C-27, e 3 (três) cargos de 
Assessor de Informática, símbolo C-27. • - ._ 

Essas são as razões que justificam a relevância deste projeto,de· lei 
que ora submeto à apreciação do Poder Legislativo, para seu devido 
aprimoramento e posterior aprovação, e que possibilitará ao IPSEMG 
o cumprimento de suas funções precípuas, atendendo ao servidor 
público do Estado de Minas com a eficiência que lhe é tradição. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de 
apreço e consideração. 

Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI No 722/2003 

Dispõe sobre o Quadro de Cargos do IPSEMG, altera dispositivos 
da Lei Delegada no 109, de 30 de janeiro de 2003, e dá outras 
providências. 

Art. 1 o - O Quadro de Cargos do Pessoal do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG- compreende: 

I - os cargos de provimento efetivo, conforme anexo desta lei, com 
composição numérica da classe, o nível de escolaridade e símbolo de 
vencimento nele indicados; 

11 - os cargos de provimento em comissão estabelecidos na Lei 
Delegada no 1 09, de 30 de janeiro de 2003. 

Art. 2° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa 
projeto de lei relativo ao plano de Célrreira dos servidores de que trata 
esta lei. 

Art. 3° - O regime jurídico dos servidores do Instituto de Previdência 
do Estado de Minas Gerais- IPSEMG é o referido no parágrafo único 
do artigo 1 o da Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990. 

Art. 4°- Ficam convalidadas as nomeações dos servidores 
aprovados no concurso público Edital no 1/2000, de 31 de. março de 
2000, referentes a 77 (setenta e sete) cargos de Auxiliar de 
Enfermagem, 1 (um) de Estatístico, 12 (doze) de Farmacêutico, 7 
(sete) de Fisioterapeuta, 8 (oito) de Nutricionista, 2 (dois)- ·de 
Profissional da Ciência da Computação e 1 (um) de Terapeuta 

l 

'------0-----' 
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Ocupacional. 

Art. 5o - O artigo 157 do Estatuto do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, aprovado pelo 
Decreto no 26.562, de 19 de fevereiro de 1987, com alteração dada 
pelo Decreto no 37.870, de 18 de abril de 1996, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 157 - O Médico e o Cirurgião-Dentista do Quadro de Pessoal do 
IPSEMG poderão ser credenciados para prestação de serviços 
adicionais em regime de pró-labore. 
. §_ 1 o - O valor pago a título de pró-labore não poderá ultrapassar o 
llm1te mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por profissional 
credenciado. 

§ 2°_ - O valor estabelecido no parágrafo anterior poderá, 
excepcionalmente, alcançar o limite de R$ 9.000,00, desde que 
devidamente justificado e autorizado pelo Conselho Deliberativo do 
IPSEMG. 

§ 3o - A relação dos profissionais, a justificativa, bem como os 
valores efetivamente pagos nos termos do parágrafo anterior, serão 
publicados mensalmente.". 

Art. 6°- O parágrafo único do artigo 161 do Estatuto do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, 
aprovado pelo Decreto no 26.562 de 19 de fevereiro de 1987, com a 
alteração dada pelo Decreto no 40.450, de 29 de junho de 1999, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 161 - ································································· 
Parágrafo único - O credenciamento de Médico e Cirurgião-Dentista 

do Quadro de Pessoal do IPSEMG para prestação de serviços 
adicionais, em regime de pró-labore, nos âmbitos da Diretoria de 
Saúde e da Superintendência de lnteriorização, deve ser previamente 
autorizado pelo Presidente do Instituto.". 

Art. 7o - As atividades relacionadas com o atendimento médico, 
odontológico e de revisão ou de auditagem de contas, em regime de 
pró-labore, serão regulamentadas em decreto. 

Parágrafo único - Compete ao Conselho Deliberativo do IPSEMG 
aprovar o plano de execução de atividades em regime de pró-labore, 
observadas as prescrições e os limites definidos em decreto do Chefe 
do Poder Executivo. 
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Art. 8°- O inciso 111 do artigo 3° da Lei Delegada n~ 109, de 30 

de janeiro de 2003, fica acrescido dos seguintes iteris e alínea: 
"Art. 3°- ............................................................. . 
111 - ....................................................................... 
c)- ....................................................................... . 
1) - Divisão de Contencioso; 
2) - Divisão de Consultoria; 
g)- ...................................................................... . 
1)- ...................................................................... .. 
1.5) - Divisão de Registro e Controle de Contratos; 
h)- ........................................................... . 
1) - Divisão de Saúde Mental;" 
5) - Divisão de Contas da Saúde; 
i)- Divisão de Apoio aos Órgão Colegiados.". 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

previstas neste artigo e no anterior serão estabelecidas em decreto. 
Art. 9° - Ficam criados no Quadro específico de provimento em 

comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais, constante no Anexo 11 da Lei Delegada n.0 109, de 30 
de janeiro de 2003, os seguintes cargos: 

I- 5 (cinco) cargos de Chefe de Divisão, símbolo C-28; 
11 -. 4 (quatro) cargos de Assessor de Gestão de Contas Médico

Hospitalares, símbolo C-27; 
111 - 2 (dois) cargos de Assessor de Gestão de Contas 

Odontológicas, símbolo C-27; 
IV- 7 (sete) cargos de Chefe de Núcleo, símbolo C-25; 
V- 2 (dois) cargos de Auditor de Contas Previdenciárias, símbolo C-

27; 
VI- 3 (três) cargos de Assessor de Informática, símbolo C-27. 
Parágrafo único - Os cargos mencionados nos incisos I a V são de 

recrutamento limitado e os mencionados no inciso VI são de 
recrutamento amplo. 

Art. 1 O - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei 
se dará por decreto. 

Art. 11 - Ficam criadas 4 (quatro) funções gratificadas de Gerente e 
23 (vinte e três) funções gratificadas de Coordenador, destinadas às 
unidades administrativas dos incisos deste artigo: 1 

... 
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I - 4 (quatro) funções gratificadas de Gerente e 14 (quatorze) 

funções gratificadas de Coordenador para o Gabinete; 
11 - 6 (seis) funções gratificadas de Coordenador para a Diretoria de 

Saúde; 
111 - 3 (três) funções gratificadas de Coordenador para a Diretoria de 

Planejamento, Gestão e Finanças. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as 

da Deliberação no 50, de 21 de outubro de 1986, homologada pelo 
Governador do Estado em 2 de dezembro de 1986. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo 

(a que se refere o art. da Lei no de de 2003) 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 

Quadro de Pessoal 
Cargos de Provimento Efetivo 

* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.5.2003. 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
" MENSAGEM No 64/2003* 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2003. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V.Exa., para apreciação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", da 
Constituição do Estado, e decisão do Supremo Tribunal Federal, o 
nome do Sr. Antônio Barbosa da Costa, para exercer o cargo de 
Diretor-Geral do Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais -
IPEM. 

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

_ "OFÍCIO No 1/2003* 
Belo Horizonte, 15 de maio de 2003. 
Senhor Presidente: 
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Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., nos termos do artigo 

66, inciso IV, alínea "b.", da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
para exame dessa augusta Assembléia Legislativa" o incluso projeto 
de lei, propondo a criação de cargos no quadro de pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Alçada. 

Conforme ficou assentado em entendimentos prévios mantidos entre 
o Poder Judiciário e o Poder Executivo, os cargos cuja criação se 
pretende destinam-se a propiciar a adequada estrutura ae apoio 
àquele Tribunal, como consta da justificação anexa. 

Por oportuno, solicito o empenho de V. Exa. na rápida tramitação do 
projeto nessa Casa, tendo em vista a urgência no provimento dos 
cargos cuja criação se propõe, condição para o completo desempenho 
funcional do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. 

Na oportunidade, apresento-lhe cordiais saudações. 
Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 724/2003 

Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 
Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Art. 1 o - Ficam criados, nos Quadros Específicos de Provimento em 
Comissão e Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Alçada 
do Estado de Minas Gerais, constantes do Anexo 11 da Lei n° 11.098, 
de 11 de maio de 1993, e Anexo 11 da Lei no 11.617, de 4 de outubro 
de 1994, modificado pela Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000, 
respectivamente, os cargos constantes nos Anexos I, 11, 111, IV e V 
desta lei. 

§ 1 o - Os cargos de que tratam os Anexos I e IV destinam-se ao 
funcionamento de Câmara a ser instalada no mês de agosto de 2003. 

§ 2° - Os cargos de que tratam os Anexos 11 e V destinam-se à 
Câmara a ser instalada no mês de dezembro de 2003 e cujo 
funcionamento iniciar-se-á em fevereiro de 2004. 

§ 3° - O provimento dos cargos referidos nos Anexos 11, 111 e V 
somente se efetivará no mês em que se iniciar o funcionamento da 
Câmara mencionada no parágrafo anterior. 

Art. 2° - É de recrutamento amplo o cargo de Assessor Técnico, 
código TA-DAS-11, padrão PJ-63 , do Quadro EspecJfico de 
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de AlÇada do 

I 

~------------~------------~ 
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Estado de Minas Gerais, constante no Anexo 11 da Lei 11.098, de 
11 de maio de 1993. 

Art. 3° - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para 
criação ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 4° - Para atender às despesas decorrentes do disposto no § 1 o 
do art. 1 o desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar até o limite de R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 
reais) para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação dos §§ 2° e 3° do art. 
1 o desta lei correrão por conta das dotações consignadas no 
orçamento do Tribunal de Alçada para o exercício de 2004. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o artigo 1 o da Lei no , de de 2003) 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 

Anexo IV 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 

Anexo V 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 

*-Os quadros dos Anexos I, 11, 111, IV e V foram publicados na edição 
do "Diário do Legislativo" de 22.5.2003. 

Justificação: A Lei Complementar no 59, de 18/1/2001, que contém a 
Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, criou 
13 Câmaras Regionais no Tribunal de Alçada e 65 cargos de Juiz a 
elas destinados. Contudo, a implementação da estrutura 
administrativa das mesmas requer gastos elevados, o que, com as 
atuais restrições orçamentárias e financeiras, inviabiliza solução a 
curto e a médio prazo. 

Por outro lado, o Trit;>unal de Alçada vive momento crítico, pois sua 
base orgânica é insuficiente para atender à demanda jurisdicional. No 
ano de 2002, foram julgados 30.584 processos cíveis e criminais e 
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hoje, devido à inadequada estrutura judiciária do Tribunal, há mais 
de 8.000 f~_itos aguardando distribuição, número que pode aumentar. 

Com o objetivo de enfrentar essa aflitiva situação, como alternativa 
de caráter imediato, a Corte Superior do Tribunal de Justiça autorizou 
a instalação e o funcionamento na sede do Tribunãl, em Belo 
Horizonte, provisoriamente, de duas Câmaras Regionais, providência 
que pode ser concretizada com custo menor. De .. -:se observar que, 
para a instalação dessas duas novas Câmaras"';""--sàrá ·necessário o 
provimento de apenas sete cargos de Juiz do Tribunal de Alçada, uma 
vez que hoje existem, naquele Sodalício, três Câmaras integradas por 
seis Juízes. 

Cada Câmara ficará, assim, composta por cinco Juízes. 
Essa instalação requer, entretanto, condições mínimas, tais como a 

criação de cargos de assessoramento direto aos novos Juízes e o 
correspondente apoio administrativo. 

Da mesma forma, a cada Câmara há de corresponder uma 
Secretaria, cujo funcionamento básico se dá com um Diretor de 
Secretaria, um Escrevente Substituto e servidores ocupantes de 
cargos de provimento efetivo. 

O presente projeto de lei contempla também a criação de cargos de 
comando para compor duas Secretarias de Recursos para os 
Tribunais Superiores e uma Secretaria de Feitos Especiais, unidades 
já existentes em funcionamento precário sob a direção informal de 
servidores designados." 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Marco Aurélio, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
comunicando que o ST J julgou improcedente o pedido para que fosse 
declarada a constitucionalidade da Lei n° 12.461, de 7/4/97. 

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Jurídico, prestando informações referentes ao Requerimento ,no 
83/2003, da Deputada Marília Campos. 

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, comunicando que foi determinada, a abertura· de\ vista do 
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Processo no 67877 4 - Balanço Geral do Estado, exercício de 
2002. (-Anexe-se à Mensagem no 43/2003.) 

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando o Relatório de Atividades do 1 o trimestre de 
2003. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Elbe Figueiredo Brandão Santiago, Secretária Extraordinária 
para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 
Norte de Minas, solicitando sejam formulados votos de congratulações 
com o Deputado Gustavo Valadares, a Deputada Cecília Ferramenta, 
o Prefeito Chico Ferramenta e a Diretoria da CENIBRA, pela 
implementação de projetos voltados para a área social, no Vale do 
Aço. 

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 354/2003, do Deputado Gil 
Pereira. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstratiyos contábeis que menciona, referentes ao mês de março 
de 2003. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Antonio Rodrigues de Sousa Neto, Chefe de Gabinete do 
Ministro da Previdência e Assistência Social, prestando informações 
relativas ao Ofício no 825/2003/SGM. (- À Comissão Especial dos 
Convênios com a União.) 

Do Sr. Leandro Rabelo Acayaba de Rezende, Presidente da Câmara 
Municipal de Varginha, encaminhando cópia de moção de aplauso ao 
Presidente da República, apresentada pelo Vereador Marçal Paiva de 
Figueiredo, pela coragem, determinação e lucidez com que vem 
çonduzindo as reformas no País. 

Do Sr. Artur Belo Tafuri, Prefeito Municipal de Senhora dos 
Remédios, solicitando empenho desta Casa para a aprovação do 
projeto de lei do Deputado Antônio Carlos Andrada que autoriza 
doação de imóveis do Estado aos municípios. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei no 540/2003.) 

Do Sr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando representação de autoria da Vereadora Zélia 
Couri, em que solicita _ sejam tomadas medidas urgentes para 
viabilização da inclusão dos usuários facultativos na assistência à 
saúde- IPSEMG. (-À Comissão de Saúde.) 
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Do Srs. Flávio Vilnei da Silva, Armando Xavier- Vieira Filho, 

Antônio Leonqrdo Lemos Oliveira, Carlos Magno Ferreira, Agostinho 
Ronaldo de Araújo, Expedito Pereira Lima, Maria Elena Zaidem Lanini, 
Heber Hamilton Quintella, Acássio Vieira de -Azeredo Coutinho, 
Manoel Shimitd Netto e Geraldo Cardoso L.amounier, 
respectivamente, Prefeitos Municipais de Espírito Santo do Dourado, 
Guarani, Araxá, Água Boa, Alfredo Vasconcelos, Santo Antônio do 
Grama, Goianá, Guaxupé, Carlos Chagas, Chalé e Camacho, · e 
Denilson Nascimento Avelar, Chefe de Gabinete da- Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Amparo, prestando informações 
relativas a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado 
por meio do Ofício n° 818/2003/SGM, e dos Srs. Daniel Gomes e 
Eraldino Soares de Oliveira, respectivamente, Prefeitos Municipais de 
Nova Belém e Japonvar, prestando informações relativas a 
requerimentos do Deputado Doutor Ronaldo encaminhados pelos 
Ofícios nos 817 e 818/2003/SGM. 

Dos Srs. Antônio Francisco Borges, Célio Carlos de Carvalho, José 
Eduardo Lopes Cançado, José Braz da Silva, Gabriel Arcanjo de 
Oliveira, Flávio Vilnei da Silva, Geraldo Cardoso Lamounier, Alexandre 
Cardoso Pinto, Maurílio Soares Guimarães, Edir Raimundo Moreira, 
Armando Xavier Vieira Filho, Geraldo Marques da Silva, Carlos Magno 
Ferreira, Antônio Leonardo Lemos Oliveira, Maria Elena Zaidem. 
Lanini, Heber Hamilton Quintella, Expedito Pereira Lima, Mateus 
Pereira Júnior, respectivamente, Prefeitos Municipais de lgaratinga, 
Ribeirão Vermelho, Pitangui, Unaí, Jequitaí, Espírito Santo do 
Dourado, Camacho, Maria da Fé, Curvelo, São José da Varginha, 
Guarani, Dores do lndaiá, Água Boa, Araxá, Goianá, Guaxupé, Santo 
Antônio do Grama e Tombos, prestando informações relativas a 
requerimento encaminhado por meio do Ofício no 817/2003/SGM e 
dos Srs. José Joaquim do Prado e Renato Trindade Teixeira, Prefeitos 
Municipais de Carmo da Cachoeira e de Dom Silvério, prestando 
informações relativas a requerimentos encaminhados por meio dos 
Ofícios nos 817 e 818/2003/SGM. (- À Comissão Especial dos 
Convênios com a União.) 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 1 00, em at~nção 
a pedido de informação do Deputado Adalclever Lopes. (- Anexe-se 

q 
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ao Requerimento n° 1 00/2003.) 

Do Sr. Gerardo de Abreu Costa, Secretário de Infra-estrutura da
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, prestando informações 
relativas a requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a 
União. (-À Comissão Especial dos Convênios com a União.) 

Do Sr. Afonso Maria de Ligório Ribeiro e outros, Vereadores à 
Câmara Municipal de Manhuaçu, manifestando repúdio pelo Projeto 
de Lei Complementar no 17/2003 e solicitando o arquivamento deste. 
(-Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 17/2003.) 

Do Sr. José Maria Borges, Subsecretário de Políticas e Ações de 
Saúde da Secretaria da Saúde, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 323/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Frederico Carlos Von Dóllinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Defesa Social, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 326/2003, do Deputado Jayro Lessa. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Caixa 
Econômica Federal, dando ciência à Casa da liberação de recursos 
financeiros destinados à COPASA-MG. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social, dando ciência à Casa da 
transferência de recursos para Fundos Municipais de Assistência 
Social de Minas Gerais. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ruy Soares Leal, Gerente da Filial I - GIDUR-BH da Caixa 
Econômica Federal, dando ciência à Casa da liberação de recursos 
financeiros destinados à COPASA-MG. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Fernando de Campos Sasso, Diretor-Geral da ADEMG, em 
atenção ao Ofício no 946/2003/SGM, agradecendo comunicação de 
sua indicação como Diretor-Geral da ADEMG. 

Da Sra. Maria Conceição dos Santos, Chefe de Gabinete do Prefeito 
Municipal de lpanema, encaminhando cópia de documentos 
referentes a convênio e contrato de repasse referentes a esse 
município. (-À Comissão Especial dos Convênios com a União.) 

Do Sr. Amilcar Martin~, Presidente da Fundação João Pinheiro, em 
atenção ao Requerimento no 438/2003, da Comissão do Trabalho, 
prestando informações referentes à elaboração do Índice Mineiro de 

L 
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Do Sr. Newton Olinto Magalhães Filho, Presidente da Cooperativa 
Regional dos Garimpeiros e Pedristas de • Rio Piracicaba Ltda. 
solicitando o apoio da Casa_ à mudança da legislação.referente a~ 
garimpo em Minas Gerais.(- A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Felisberto Egg de Resende, advogado, apresentando 
sugestões para a melhoria da segurança pública no Estado. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, 

do Deputado Federal Geraldo Tadeu e do Deputado Estadual Sarriuel 
Malafaia, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. 

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 No 725/2003 
Declara de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Rua 

Palha- U.R.P -,com sede no Município de Papagaios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba 

Unidos da Rua Palha- U.R.P -,com sede no Município de Papagaios. 
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. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Escola de Samba Unidos da Rua Palha - U.R.P -, 

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

Por cumprir os requisitos legais para que seja declarada sua 
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas 
parlamentares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 



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

PROJETO DE LEI No 726/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE -, de São João do Paraíso, com sede nesse 
município. 

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

Amigos do Excepcionais- APAE -,de São João do Paraíso, 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. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A APAE de São João do Paraíso, assim como todas as 

APAEs, presta auxílio de inestimável valor aos indivíduos portadores 
de deficiência. Além de prestar-lhes assistência médica e terapêutica, 
desenvolve ações que implicam uma vida mais digna e humana para 
eles, além de promover o seu bem-estar e sua inserção na sociedade. 

A entidade referida apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas a este projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 727/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da disciplina Economia 

Pessoal nos currículos do ensino fundamental das escolas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as escolas estaduais obrigadas a adotar, nos 

currículos do ensino fundamental, a disciplina Economia Pessoal. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2003. 
João Bittar 
Justificação: Em uma economia instável como a do nosso País, com 

a maioria da população tendo uma renda muito baixa, é sempre difícil 
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aprender a controlar os gastos. E essa população de baixa renda 
não tem acesso a um estudo mais esclarecedor de sua situação para, 
pelo menos, perceber a necessidade de controlar suas receitas e 
despesas. , . 

Por isso propomos incluir a disciplina Economia Pessoal nas escolas 
estaduais, para que se dê formação necessária ao indivíduo sobre 
noções de custo, poupança e administração da mesada, ensinando-o 
a economizar para adquirir, depois, um bem de valor superiorr aos 
próprios rendimentos. Se esses rudimentos de economia fossem 
ensinados em todas as escolas, públicas e particulares, teríamos, em 
longo prazo, cidadãos empreendedores, capazes de administrar não 
só seus recursos particulares, mas qualquer instituição pública ou 
privada. 

- 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 No 728/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da matéria 

"Empreendedorismo" nos currículos do ensino médio das escolas 
estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as escolas estaduais obrigadas a adotar, nos 

currículos do ensino médio, a matéria "Empreendedorismo". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2003. 
João Bittar 
Justificação: O sistema de educação adotado atualmente no País é 

voltado para a formação de potenciais empregados, jovens que são 
preparados para a disputa no mercado de trabalho, e não para a 
formação de jovens empreendedores, que se formam com espírito 
apurado para gerenciar uma instituição geradora de mais empregos, 
que é um de nossos maiores problemas atuais. 

Para que no futuro haja maiores oportunidades de emprego e novas 
iniciativas de solução mercadológica, é necessário prepararmos os 
estudantes de hoje para se tornarem cidadãos pensantes e com 
vontade de mudar não só sua situação, mas também a do ambiente 
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em que vivem. Incutir o pensamento empreendedor nos 
estudantes do ensino médio lhes facilitará, até mesmo, a escolha de 
um curso superior. 

- 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 729/2003 
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Visconde do Rio 

Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de 

Visconde do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio 
Branco. 

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. 
Ana Maria 
Justificação: O Lions Clube Visconde do Rio Branco é uma 

associação destinada a atividades assistenciais beneficentes e 
filantrópicas e está em funcionamento desde 22/1 0/66. 

Destacam-se entre os objetivos da entidade, arrolados no art. 2° do 
seu estatuto, os seguintes: criar e fomentar o espírito de compreensão 
entre os povos do mundo; promover os princípios de bom governo e 
boa cidadania; interessar-se, ativamente, pelos bem-estares cívico, 
cultural, social e moral da comunidade; promover fóruns para a livre 
discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se o 
partidarismo político e o sectarismo religioso, os quais não devem ser 
discutidos pelos sócios do clube; incentivar os cidadãos abnegados a 
servir suas comunidades, sem visar a recompensa financeira pessoal; 
estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no 
comerc1o, na indústria, no trabalho, nos serviços e nos 
empreendimentos privados. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual 
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, proporcionando, 
assim maiores condições para a dinamização de suas atividades e 
trazendo melhoria para a população. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à 
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aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

REQUERIMENTOS 
. N° 699/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Brasilândia de Minas pelo transcurso do 11 o aniversário :de sua 
emancipação político-administrativa. 

N° 700/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Patos de Minas pelo transcurso do 111 o aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 701/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Juíza Riza Aparecida Nery, extensivo 
ao Ministério Público, aos advogados e Comissários de Menores, pela 
iniciativa do Projeto Justiça Itinerante. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 702/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à diretoria do "Jornal de Timóteo" pelo 
transcurso do 1 o aniversário de sua fundação. 

N° 703/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Rede Record Minas pelo transcurso do 12° 
aniversário de sua fundação. 

N° 704/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao jornal '"Folha do Comércio" pelo 
transcurso de seus 27 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão 
de Transporte.) 

N° 705/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja encaminhada 
aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
manifestação de apoio ao Projeto de Lei no 28/2003, do Deputado 
Federal Ronaldo Vasconcelos. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 706/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a empresa Oi pela doação de 
recursos ao Movimento Minas Solidária.(- À Comissão do Trabalho.) 

l\ 
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No 707/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando . seja 

consignada nos anais desta Casa a matéria "Palavras que aplaudem e 
alertam," do Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, 
publicada no "Jornal do Brasil" de 12/5/2003. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

No 708/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se cumpra a 
decis?~ do Governo Estadu~l de prosseguir com as quitações dos 
mutuanos da COHAB-MG. (-A Comissão do Trabalho.) 

No 709/2003, do Deputado Leonardo Ouintão, solicitando seja 
encamin~ado ao Presi~ente da AMBEL pedido de informações sobre 
as questoes que menc1ona, relativas ao referido órgão. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

No 710/2003, do Deputado Leonardo Ouintão, solicitando seja 
formulada manifestação de apoio ao Governador do Estado pela 
adoção de políticas públicas que visam o desenvolvimento do 
agronegócio no Estado. (-À Comissão de Turismo.) 

No 711/2003, do Deputado Leonardo Ouintão, solicitando seja 
encaminhado ao Diretor de Transportes do DER-MG pedido de 
informações sobre o serviço de táxi na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, bem como sobre a prestação de serviço dos táxis especiais 
de Lagoa Santa na referida Região Metropolitana. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

No 712/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o publicitário Dalton Pastare 
por sua posse como Presidente Nacional da Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade. (-À Comissão de Transporte.) 

No 713/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Garcia de Freitas 
por sua posse como Delegado Regional de Juiz de Fora. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

No 714/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César Corrêa 
Amaral por sua. posse como Delegado Seccional de São João 
Nepomuceno. (-A Comissão de Administração Pública.) 

No 715/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Cristiano Domingos 
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Ribeiro por sua posse como Coordenador-Geral de Segurança -
COSEG. (-À Cqmissão de Segurança Pública.) 

N° 716/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Santa Rita de Minas pelo transcurso do 11 o aniversário. de sua 
emancipação político-administrativa. 

N° 717/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Jampruca pelo transcurso do 11 o aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 718/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
lpaba pelo transcurso do 11 o aniversário de sua emancipação político
administrativa. 

N° 719/2003, do Deputado Márcio Passos, · solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Santa Bárbara do Leste pelo transcurso do 11 o aniversário de sua 
emancipação político-administrativa. 

N° 720/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Cambuí pelo transcurso do 111 o aniversário de sua emancipação 
político-administrativa. 

N° 721/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Santa Rita do Sapucaí pelo transcurso do 111 o aniversário de sua 
emancipação. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 722/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado apelo à bancada federal de Minas Gerais com vistas a que 
a arrecadação da CPMF seja destinada integralmente à área da 
saúde. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 723/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente daquele órgão com 
vistas a que sejam fornecidas informações sobre seu funcionamento 
efetivo em face de sua organização interna, procedimentos 
fiscalizatórios e outras atribuições constitucionais, bem como sobre a 
suspensão por 90 dias da Sra. Stella Pimenta, Presidente do Sindicato 
dos Servidores do TCE. (-À Mesa da Assembléia.) \, 

\l 
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos da 

Comissão- Especial dos Convênios com a União, das Comissões de 
Transporte, de Defesa do Consumidor (2), de Direitos Humanos e de 
Administração Pública e dos Depu!ados Biel Rocha, Leonardo 
Moreira, Laudelino Augusto (2), Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago. 

Proposições não Recebidas 
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Torna obrigatória a fixação, nas entradas dos estabelecimentos que 
menciona, de placa ou cartaz com advertência sobre exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É obrigatória a afixação, na entrada de motel, hotel, boate e 

estabelecimentos similares, de placa ou cartaz com os seguintes 
dizeres: "Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime. 
Denuncie!". 

Parágrafo único - A placa ou o cartaz referidos no "caput" deste 
artigo terão as dimensões de 70cm (setenta centímetros) de 
comprimento por 45cm (quarenta e cinco centímetros) de largura. 

Art. 2° - O descumprimento dos disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 

I -notificação de advertência na primeira infração; 
11- multa de R$2.000,00 (dois mil reais), na seguinte infração; 
111 - cassação do alvará de localização e funcionamento do 

estabelecimento, na terceira infração. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor após 1 O dias de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2003. 
Leonardo Quintão 
Justificação: A exploração sexual infantil é um problema que 

infelizmente se tem propagado na sociedade brasileira. Várias são as 
reportagens, as denúncias e os escândalos envolvendo sacerdotes, 
médicos e outros que se envolveram em prática tão repugnante. 

As estatísticas são nebulosas. Muitas denúncias não são levadas às 
autoridades por medo e vergonha das vítimas. A delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adole-scente do Rio de Janeiro recebeu 1.125 
denúncias sobre exploração sexual de menores. A cidade de Salvador 
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também possui dados da mesma ordem. 

Segundo dados da Associação Brasileira Multiprofissional de 
Proteção à Infância e à Adolescência - ABRAPIA -, Minas Gerais 
ocupa o 4° lugar no "ranking" nacional de exploração de· menores. A 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais não pode silenciar em face de 
tão grave problema social. 

O problema é complexo e exige uma ação integrada do ;poder 
público e da sociedade. O presente projeto pretende ser um 
instrumento auxiliar no combate à exploração de menores. Desta.rte, 
conhecedor do compromisso social de meus pares, proponho .·o 
presente projeto de lei, com a certeza de contar com o apoio de todos 
os Deputados desta augusta Casa. 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da 
Decisão Normativa no 8/2000. 

PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Qualquer cidadão brasileiro ou naturalizado com domicílio 

no Estado de Minas Gerais poderá explorar o transporte coletivo 
intermunicipal no Estado, desde que: 

§ 1° - Os veículos sejam novos ou tenham três anos de uso, no 
máximo, e estejam em perfeito estado de conservação. 

§ 2° - Para cada dois veículos existentes, haja um para socorro; 
§ 3° - Os veículos deverão ter poltrona reclinável, tipo semileito. 
I - O espaço entre uma e outra poltrona será de 40cm (quarenta 

centímetros), no mínimo. 
11 - A poltrona não poderá ser de napa, nem material rígido ou 

alérgico. 
111 - Os veículos terão, no máximo trinta e oito lugares. 
§ 4°- Os veículos deverão atender a todas as normas de segurança 

estabelecidas pelos órgãos competentes. 
§ 5° - Serão condutores dos veículos apenas aqueles habilitados na 

respectiva categoria exigida por lei, devendo estes ser sindicalizados; 
Art. 2° - O valor das tarifas é livre, mas não poderá ser superior aos 

índices estabelecidos pela autoridade competente, nem superior ao 
valor da tarifa cobrada pelos veículos de carreira por idênticó 
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percurso. 

Art. 3° - Os veículos terão sanitário completo. 
Art. 4° - Nas regiões em que não existem ônibus de uso coletivo e 

cujas estradas não são asfaltadas, os veículos poderão ter no máximo 
sete anos de uso. Nesse caso, o percurso total não será superior a 
200km (200 quilômetros). 

Art. 5° - Caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER
MG a fiscalização e a execução desta lei. 

Art. 6° - Cada concessionário deverá ter sua própria agência em 
terminal rodoviário, quando este existir, ou em local adequado aos 
passageiros. 

Art. 9° - As crianças de até cinco anos e os idosos de sessenta e 
cinco anos ou mais, bem como os paraplégicos, viajarão 
gratuitamente mediante apresentação de documento que comprove 
essa condição. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Este projeto de lei pretende provocar mudanças com o 

objetivo da prestação de um serviço de melhor qualidade em vários 
aspectos, quais sejam o conforto, a regularidade, o preço, a cortesia, 
a continuidade e, principalmente, a possibilidade de o usuário 
escolher, entre dois ou mais transportadores, aquele que presta o 
melhor serviço. 

Podendo optar, o usuário, evidentemente, escolherá o que atende 
melhor a seus interesses quanto à segurança, ao conforto, ao tempo, 
ao preço, etc. 

O transportador que não prestar o melhor serviço ou não atender 
aos anseios do consumidor será punido de imediato e de forma 
contundente, com a preferência transferida ao concorrente. 

O sistema monopolista, hoje vigorante no transporte coletivo 
intermunicipal do Estado, atende primordialmente aos interesses 
financeiros dos concessionários, que, livres de concorrência, podem 
ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade. 

É notório que o transporte coletivo intermunicipal é executado não 
só pelos ônibus de carreira, mas também por veículos alternativos, 
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que trafegam, sobretudo, em pequenos percursos,·oferecendo à 
população um serviÇo muitas vezes mais econômicos e acessível. 

Sabe-se que, em sua maioria, as pessoas que exploram tal atividade 
agem clandestinamente, em razão da inexistência de ,instrumentos 
legais disciplinadores da matéria. 

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei buscando a 
legalização de tal atividade, com vistas a atender aos princípios 
norteadores do livre mercado e à justa concorrência entre os iguais, 
bem como a inserir na formalidade os que se encontram excluídos dos 
benefícios que só tal condição pode proporcionar. 

Em razão do exposto, e pela certeza de que a livre concorrência é a 
forma que melhor atende ao consumidor, estamos propondo pequena 
abertura no monopolístico transporte coletivo intermunicipal, 
permitindo a mais de uma empresa explorar determinada linha. 

Embora distante do que julgamos ideal para esse serviço público, 
essa medida é o que entendemos ser possível neste momento, por se 
tratar, simplesmente, da aplicação, no Estado, da sistemática adotada 
em nível federal. 

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este 
projeto de lei, haja vista que os transportes interestadual e 
internacional de passageiros, regulados por legislação federal, não é 
exclusivista, havendo, sempre que possível, mais de uma empresa 
permissionária em uma mesma linha; o princípio da livre concorrência 
é veementemente defendido, tendo o Decreto Federal no 952 de 
7/10/93, estabelecido o seguinte: ' 

"Art. 35 - Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviários: 
VIII -assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo 

à livre concorrência e à variedade de combinações de preço, 
quantidade e qualidade dos serviços prestados". 

O proposto está perfeitamente de acordo com o que dispõe o art. 40, 
§ 2°, da Constituição Estadual: 

Art. 40- ..................................................... . 
§ 2° - A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão; 1 
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11 - a política tarifária; 
111 - a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem 

serviço adequado". 
O Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é 

competente para dispor sobre a matéria enfocada. 
Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, terá sido 

dado um grande passo para a melhoria do transporte coletivo 
intermunicipal no Estado; por isso esperamos poder contar com o 
apoio de nossos ilustres pares à sua aprovação. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 
deixa de receber as seguintes proposições: 

REQUERIMENTOS 
Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado voto de 

congratulações com a Diretoria do Senar Minas por seus 1 O anos de 
fundação. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Ana Maria.) 

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com os jornais "O Tempo", "Pampulha" e "Super 
Notícia" pela inauguração das instalações de seu parque gráfico. ( -
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Vanessa Lucas.) 

Do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja pedido ao Procurador
Geral do Estado o envio a esta Casa de informações sobre o 
pagamento de precatórios do Estado, com as especificações que 
menciona. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pela Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja desarquivado o Projeto 
de Lei no 2.489/2002, do ex-Deputado João Batista de Oliveira. (
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Leonardo Moreira.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Sr. Vittorio Medioli, Presidente do jornal "O 
Tempo", pela inaugur~ção das instalações do parque gráfico daquele 
periódico. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pela Deputada Vanessa Lucas.) 

í 
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Comunicações 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 
de Segurança Pública e do Deputado Paulo Piau. 

.. Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

funcionários e companheiros da imprensa, solicitei a palavra para 
iniciar um debate que deve ser profundo na Assembléia Legislativa, 
sobre pacote enviado ~ e.acho que a palavra correta é um pacote -
pelo Governador do Estado, e que, provavelmente, iniciará o trâmite 
nesta semana. Esse projeto vai trazer um debate importante, para que 
nós, Deputados, possamos, ao final de todo o processo e análise, ter 
a determinação final da aprovação do todo ou de parte. 

O Governador tem chamado esse pacote de "choque de gestão". 
Mesmo antes de enviá-lo parR a Assembléia Legislativa, o Governador 
fez propaganda, como se estivesse modernizando o Estado. Parece 
que mais uma vez o enfoque vai ser o da modernidade da máquina 
pública, em contraponto ao funcionamento de hoje. 

Esse discurso não é novo; foi iniciado por Collor de Melo e repetido 
durante 8 anos no Governo Fernando Henrique, onde o tal 
enxugamento da máquina, agora apelidado de "choque de gestão", 
significa o evidente esvaziamento do Estado como responsável por 
questões fundamentais no serviço público. Nesse sentido, esse 
enxugamento trará um esvaziamento do poder de Estado e significará, 
em Minas Gerais, radicalizar um processo que foi derrotado nas 
urnas, nas eleições passadas. 

Assim, durante todo esse processo de enxugamento de máquina, de 
cortes no serviço público e de modificações nas estruturas do aparato 
do Estado, assistimos a um outro processo, de privatização do serviço 
público, de sucateamento da máquina, de esvaziamento do papel do 
Estado no que concerne à educação e à saúde, às questões básicas 
do povo, sofrendo com isso não apenas o servidor público, que 
apenas sente o primeiro impacto, mas também o serviço público 
prestado à população mais pobre e carente. .1 

Assim, quando o Estado se afasta das suas funções, os que 
necessitam dele, os mais carentes, ficam prejudicados, pois lhes 'são 
extraídas vantagens que foram adquiridas a partir de discussões feitas 
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pela sociedade. 

Não acontece de forma diferente em relação à atitude do 
Governador Aécio Neves ao enviar, agora, esses projetos à 
Assembléia Legislativa. Esse pacote tem rumo. E sua marca 
ideológica é absolutamente igual ao que há muito se faz no Brasil, em 
especial ao que fez o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por 
isso, os servidores públicos serão os primeiros atingidos. Digo 
primeiros, porque, como já anunciei, posteriormente será atingida a 
população, que depende da prestação de serviços. Os servidores 
públicos terão os seus direitos cortados em toda a sua amplitude: 
biênios, qüinqüênios e vantagens adquiridas, que podem e devem ser 
discutidas num plano de carreira que estabeleça o que será a vida do 
servidor público e para que serve o Estado. A discussão tem de ser 
feita globalmente e não apenas estabelecendo uma linha política e 
ideológica - e, a partir daí, tirando os direitos e jogando para frente a 
possibilidade de discussão do plano de carreira. O mais grave é isso 
ser feito na forma de pacote. Se houvesse possibilidade de diálogo 
com o servidor público, certamente isso teria sido feito antes da 
remessa do pacote à Assembléia. Mas o servidor não foi consultado, e 
o sindicato nem sequer conhecia o teor de cada um dos diversos 
projetos de lei que vieram. 

A propaganda que o Governo faz dos seus projetos aparece antes 
de qualquer reunião com os servidores, numa tentativa de colocar a 
sociedade contra os servidores. Portanto, já existe o vício da falta de 
democracia no processo de discussão. Restringe-se a discussão para 
impor determinado projeto, esperando, pelo menos o Governo do 
Estado e seus mentores - não sei se o trio do mal, referido pelo 
Deputado Durval Ângelo -, que a base de apoio na Assembléia 
funcione. A máquina pensante do Governo já almeja, ao ligar o rolo 
compressor por meio da vasta propaganda, tentar fazer passar uma 
série de projetos ou um pacote que tem sentido antidemocrático, não 
discutindo com o servidor e cortando seus direitos. Essa é a linha 
mestra adotada, e o funcionário público deve atentar para isso, pois a 
partir daí, os pacotes irão se estabelecendo sobre o servidor, sem 
processo de discussão. 

Hoje, gostaria de ch-amar primeiramente a atenção pela forma como 
o Governo optou por fazer o debate. Ao invés de chamar o sindicato e 
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a Oposição para uma discussão real, de montar conselhos 
populares q_ue pudessem estar cientes do que vem sendo feito - como 
fez o Presidente Lula para discutir as suas reformas - e de chamar 
agentes da sociedade, o Governo fechou-se, trancou-se, fez os 

· projetos e comunicou a elaboração do pacote à imprensa, depois de 
ter comunicado apenas às Bancadas. Foi constituído, portanto, um 
processo completamente diferente, que deverá ter tratamento de 
rejeição por parte do funcionalismo. Certamente, a refeição 
acontecerá com a mesma força com que o pacote foi jogado contra o 
servidor, e terá o mesmo ou maior vigor. 

Daqui a pouco analisaremos o teor dos projetos. É claro que ainda 
não temos análise completa do seu conteúdo. Iniciaremos na 
discussão da Bancada do PT, juntamente com o PC do B, uma 
análise pormenorizada de cada. Porém, é fácil dizer que o sentido do 
pacote é o de desmontar o serviço público e reduzir o papel do Estado 
ao mínimo possível, transformando ou continuando a transformá-lo, 
incumbindo-o apenas do que for impossível remeter à propriedade 
privada e ao mercado. 

Esse rumo ideológico está claro no pacote, e poderemos vê-lo ao 
destrinchar cada um de seus itens, em especial um que já anuncia, de 
forma inédita no Brasil, a quebra da estabilidade do servidor público, 
por meio de projeto de lei complementar. O Governo faz questão de 
colocar isso em pauta, para retirar, sob a ameaça de demissão, a 
capacidade de discussão e reação do funcionário público. 

Aí começa, de fato, o destrinchamento do saco de maldades que o 
Governo apresentará em cada um dos projetos; e, para ser vitorioso, 
precisa ameaçar com a perda de emprego. Mesmo que ainda não 
discutamos se é justo ou não avaliar o funcionário público e demiti-lo 
por desempenho insatisfatório, é preciso dizer claramente que não é 
aceitável discutir com os servidores públicos uma nova forma de 
gestão do Estado, com uma espada em seu pescoço. Não podemos 
concordar com isso, pois estará sendo estabelecido o não-diálogo, 
impondo-se uma idéia pela força, e não pelo argumento. Esse é o 
primeiro erro do pacote remetido pelo Governador. 

Estou apresentando, em nome da bancada, como já foi anunciado, 
um requerimento, para solicitar que venha, para a pauta da 
Assembléia Legislativa, a discussão do valor do salário do Governador 

.... 
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do Estado, que, por força da emenda à Constituição apresentada 
pelo Presidente Lula, se aprovado, será o teto salarial, no valor de 
R$10.500,00. 

O nosso posicionamento é favorável a isso, mas queremos ver o 
projeto em pauta. Como já se passaram os dias previstos para a Mesa 
analisar a emenda feita, reivindico, por meio de requerimento, que o 
Presidente coloque em pauta o salário do Governador, a fim de ser 
discutido. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*: Deputado Rogério Correia, 
esta discussão é válida, mas acredito que esse pacote não será 
aprovado aqui, pois, da forma como se apresenta, coloca uma 
"espada de Dâmocles" na cabeça de todos os servidores, já que essa 
avaliação de desempenho nada mais é que a quebra da estabilidade. 

Esse filme tucano curta-metragem já foi visto uma vez. Basta 
pegarmos os jornais do primeiro semestre de 1995, nos quais 
Eduardo Azeredo também falava em choque de gestão. Talvez seja 
por falta de criatividade, uma vez que a assessoria de apoio é a 
mesma, assim como a voltagem do choque, e, se não pagarem a 
conta da CEMIG, com toda a certeza, cortarão a energia desse 
choque. 

Eduardo Azeredo também entrou com toda uma discussão de 
modernidade. Falava em choque de gestão, mas isso acabou 
traduzindo-se na entrega de patrimônio do Estado, como foi o caso da 
privatização do BEMGE e do CREDIREAL, que lesou em 
R$450.000.000,00 os cofres do Estado, e também na adesão às teses 
do Governo FHC, que gerou todo o endividamento de Minas Gerais. 

Esse filme não é novo. Se checarmos, veremos, no discurso de um 
dos membros do trio da maldade, nesta Casa, amanhã, o mesmo que 
os outros diziam: a insolvência do Estado, a crise e a necessidade de 
mudanças estruturais, o que acabou não acontecendo. 

Algumas considerações podem ser feitas sobre o projeto. No caso 
do IPSEMG, pode-se dizer que seja o caminho para a privatização. O 
primeiro tucano tentou fazer o que está sendo feito pelo segundo. 
Estão sucateando e não estão realizando o repasse, com o objetivo 
claro de privatizar a _instituição. Temos de levantar firmemente uma 
bandeira contra essa medida, que seria um absurdo, levando-se em 
conta o que representa o IPSEMG para o Estado. 
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O Deputado Rogério Correia - Para não dizerem que há uma 

incoerência da minha parte, critico essa avaliação de desempenho 
proposta pelo Governo, regulamentando o que consta na Constituição 
Federal. Refiro-me à insuficiência de desempenho como justificativa 
para demissão. Essa avaliação consta de um dos projetos enviados 
pelo Governador e não tem relação com a avaliação de desempenho 
para ascensão na carreira, que é algo moderno na administração 
pública, para que o servidor possa progredir por meio do seu 
desempenho na função pública. Estamos de pleno acordo corri esse 
critério, que é necessário até para que o servidor saiba de quantos em 
quantos anos poderá ter uma progressão, conhecendo o percentual 
de aumento salarial. Estamos cobrando a instituição dos planos de 
carreira para o funcionalismo do Estado. Por outro lado, desejam 
regulamentar a tal insuficiência de desempenho, permitindo que, nas 
duas vezes por ano - de seis em seis meses - em que o funcionário for 
avaliado, se for insuficiente, dependendo do bom humor dos chefes, 
seja demitido, e estabelecendo que sua última instância para recurso 
seja algo instituído pelo próprio Governo. Isso significa abrir as portas 
para a demissão em massa do servidor público, quebrando-se a 
estabilidade e toda a lógica de funcionamento do Estado. Essa 
discussão não pode ser realizada, principalmente no bojo da 
discussão de todo o pacote que o Governador denomina de reforma 
do Estado. Ela deveria acontecer com liberdade e não com ameaça, 
com argumento e não com força. Estamos percebendo o contrário. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Rogério Correia. A minha expectativa é que o debate ocorra de fato 
nesta Casa não apenas em alto nível, mas também com sinceridade e 
clareza. 

O que V. Exa. quer dizer usando a palavra pacote, sem que proceda 
a uma reflexão sobre o que o Presidente da República está 
apresentando? Seria um pacotaço? Na verdade, necessitamos que as 
mudanças sejam realizadas levando-se em conta, com sinceridade o 
interesse coletivo. O Governador está propondo isso, preservando os 
direitos adquiridos. Pela primeira vez, preocupa-se em estabelecer 
uma premissa, para garantir aumentos ao servidor, definindo-se de 
onde virá o dinheiro. Esses projetos têm de ser discutidos aqui. 
Espero poder travar esse debate de forma mais profunda com Y. Exa., 
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para discutirmos as questões com clareza. Será que aqui isso é 
um pacote e, lá em cima, é uma reforma? É preciso que a coerência 
não se restrinja às palavras, mas também ao desenvolvimento da 
linha de raciocínio. V. Exa. tem um raciocínio brilhante e não pode 
escamotear uma realidade como essa. Se o Brasil está precisando 
passar por reformas, e o PT as propõe, por que Minas Gerais não 
precisará se adequar a essa realidade que o próprio Governo Federal 
nos exige? 

O Deputado Rogério Correia ~ Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 
Enfocarei os dois aspectos importantes levantados por V. Exa. Há 
uma diferença grande, que citei: é que o Lula fez questão de realizar 
um debate com a sociedade. Na Assembléia Legislativa, discutimos a 
reforma da previdência. 

Solicitaria ao Governador a retirada do pacote. Então, discutiremos 
com as entidades democráticas, a fim de que o processo tenha o 
mínimo de democracia. 

Em segundo lugar, os direitos adquiridos não serão preservados, em 
especial o da estabilidade. A avaliação de desempenho, ou 
desempenho insatisfatório, vale para os atuais servidores de todos os 
Poderes e os que virão. O direito adquirido básico, que é o direito ao 
emprego, o Governador está cortando, mas não diz a verdade na 
televisão. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público das galerias, imprensa, telespectadores da TV 
Assembléia, desde quando fui Prefeito de Curvelo, no período de 
1989-1992, o bom funcionamento dos órgãos públicos é prioridade em 
meus projetos. Na batalha por melhorias para essa área, nunca 
desanimei. Pensando nisso, no ano de 1991 , trabalhei em prol da 
realização de concurso público municipal, o qual gerou maior 
aproveitamento do potencial profissional dos funcionários daquele 
município, levando mais segurança e estabilidade para os 
concursados, além de maior eficiência no funcionamento da 
administração municipal. 

Agora, manifesto profunda insatisfação com os rumos do concurso 
realizado na área da educação estadual, em 2001 - quando os 
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candidatos concorreram a 53 mil vagas existentes-, pois sei que o 
Governador Aécio Neves nem sequer imaginou que a situação 
chegasse a este ponto: O Juiz substituto da 4a Vara da Fazenda 
Pública Estadual anulou o concurso, alegando possíveis 
irregularidades na realização das provas, de acordo com denúncia 
apresentada pela Associação dos Professores Públicos de ·Minas 
Gerais - APPMG -, autora da ação. Para validar a anulação, o 
processo necessita tramitar ainda por outras instâncias. Mas; antes 
disso, o Juiz terá de prestar esclarecimentos à Procuradoria-Geral do 
Estado sobre sua decisão. 

A Procuradoria-Geral do Estado, como representante legal de Minas 
Gerais em ações judiciais, deve agir com rigor nesse caso e, de~tro 
das normas legais, procurar, com urgência, embasamento para vahd~r 
o concurso, com manutenção dos que já foram nomeados e estao 
trabalhando. A situação dos concursados da educação, apesar de 
complexa, tem de ser resolvida o mais rápido possível. Muitos dós 
aprovados e nomeados deixaram outros empregos e, caso não seja_m 
mantidos em seus cargos, serão duplamente penalizados. Nao 
podemos deixar que os referidos servidores continuem nessa tensão. 

Isso preocupa-me. Essas pessoas pagaram inscrições, prestaram 
concurso, foram aprovadas, algumas foram nomeadas e, agora, 
encontram-se diante da ameaça de ser afastadas. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Concordo com sua 
preocupação. O Estado, de maneira urgente, precisa prestar 
esclarecimentos. Para muitas pessoas, professores principalmente do 
interior, parece que foi o Estado que anulou o concurso. Na verdade, 
essa foi decisão jurídica, está "sub judice". Vai ser analisada ainda, o 
Estado recorreu da decisão. 

Mas também é verdade que o Estado não esclarece o fato, embora 
fosse necessário que esclarecesse. Outra dúvida é com relação à 
eleição para Diretora. Ninguém sabe se haverá eleição. Acho que as 
questões precisam ser urgentemente esclarecidas. · 

Aproveito esse aparte para trazer boa notícia a todos os Deputados 
e, principalmente, aos mineiros do Norte. Estivemos, hoje, no 20o 
Congresso da AMM, com o Ministro Anderson Adauto, que. fez 
interessante palestra a respeito da recuperação das estradas 
mineiras. Foi autorizada a criação de comissão composta de um 
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representante do DNIT, um representante da Secretaria de Obras, 
um da Assembléia de Minas, por intermédio de sua Comissão de 
Transportes, e um da Comissão de Transportes da Cãmara Federal, 
com a finalidade de priorizar cinco estradas federais, a serem 
recuperadas em 2003. Ficou decidido, talvez devido ao trabalho 
insistente que temos feito dessa tribuna - eu, V. Exa. e vários outros 
parlamentares -, que a primeira estrada a ser priorizada é a BR-135, 
cuja execução do projeto técnico foi autorizada. Se Deus quiser, se o 
período chuvoso não se antecipar, essa estrada poderá ser 
recuperada ainda neste ano. As outras quatro serão definidas pela 
comissão. 

Essa, Deputado Doutor Viana, é uma vitória da persistência das 
pessoas que efetivamente usam essa tribuna para trazer assuntos e 
temas importantes, como o que V. Exa. está trazendo, como o outro, 
sobre o problema da BR-135, denunciado por nós, principalmente por 
V. Exa. e por mim, mostrando que o Governo Federal tem esse débito 
com Minas Gerais e com o Norte de Minas. 

Parabéns pelo pronunciamento e pelo trabalho que exerce em 
função da recuperação da BR-135. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte. 
Outro assunto que me traz a esta tribuna é o Requerimento que 

protocolei ontem nesta Casa, visando à revogação do artigo 3° do 
Decreto no 37.708, que modificou o artigo 11 do Decreto no 28.039, 
que impede que o servidor público estadual exerça seu direito 
estatutário de requerer licença para tratar de assunto de interesse 
particular- mais conhecida como LIP -,se a mesma gerar designação, 
convocação ou substituição do funcionário. 

Esse servidor da administração pública, principalmente o da área da 
educação, está sendo prejudicado, pois se tiver problema familiar de 
urgência, principalmente doença grave, e houver necessidade de ficar 
ao lado do enfermo, do seu ente querido, não poderá ausentar-se do 
serviço, conforme prevalece, até hoje, nesse decreto. O pedido que 
protocolei modificará e reconhecerá esse direito estatutário. 

Ora, a LIP não é remunerada e, assim sendo, não onera as finanças 
públicas. Do jeito que está, o servidor que precisar se afastar ainda 
terá que responder a processo, pois a administração pública está 
taxando seu caso como de abandono de emprego, o que traz 
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transtornos, tendo o servidor que apelar para questões judiciais, 
advocatícias, com despesas. E, no final, será reconduzido ao cargo, 
porque seu pedido terá sido legal e justo. 

A administração pública está prejudicando o funcionário na essência 
da estrutura do seu próprio estatuto. Além de prejudicar os servidores, 
o artigo não atinge o objetivo para o qual foi criado, visto que o 
afastamento quase sempre ocorre, causando, em várias situações, a 
designação. 

Apresentei a Proposta de Emenda à Constituição no 15, propondo 
que o Governo garanta nas escolas públicas o ensino de computação 
básica e noções de informática. Para tanto, é necessário que a 
Secretaria da Educação crie a cadeira de informática. 

O grande número de desempregados nas filas, em busca de 
emprego - e o alto índice de exclusão digital que ainda existe em 
Minas Gerais foram os pontos determinantes para que apresentasse 
essa proposta, uma vez que, para o preenchimento da maioria das 
vagas, exige-se que o candidato tenha noções de informática. 
Acredito que, com sua aprovação, em futuro não muito distante, os 
alunos das escolas públicas terão aumentadas suas chances de 
conseguir um emprego melhor e poderão enfrentar o mercado, sem 
medo, dizendo: "Tenho curso de informática". 

Segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em 
parceria com o Comitê pela Democratização da Informática e o IBGE, 
Minas Gerais possui cerca de 6% de seus habitantes conectados à 
Internet e 1 O% têm computadores em casa. Tais números ainda são 
baixíssimos, considerando a grandeza que nosso Estado representa 
no Brasil e no mundo. Precisamos aumentar tais índices e instituir o 
ensino de informática o mais rápido possível. 

Portanto, peço o apoio da Secretaria da Educação e dos meus 
colegas, principalmente nas comissões. Solicito, também, ao Governo 
do Estado que, após a aprovação dessa Proposta por esta Casa, 
autorize o mais rapidamente possível a criação da cadeira de 
informática, que também dará emprego aos professores e melhores 
condições aos alunos das escolas públicas, que poderão competir 
com os estudantes das escolas particulares, que já têm essa disciplina 
em seus currículos. 

Registro, com muito pesar, o falecimento do Deputado João 
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Herculino, de Sete Lagoas. Manifestamos as nossas condolências 
à sua família, por meio de seu filho, Balu. Além de Prefeito daquela 
cidade, João Herculino foi Deputado Federal, tendo trabalhado muito 
pelo ensino em Brasília. Assim, manifestamos nossos sentimentos de 
pesar à família enlutada. 

Estaremos atentos às questões dos funcionários da Casa durante as 
discussões sobre o projeto que acabou de chegar à Assembléia. Por 
meio de entendimentos, defenderemos seus interesses, levando em 
consideração as propostas da Casa, ou seja, redução de custos e 
economia, sem causar prejuízos ao trabalho dos parlamentares e dos 
funcionários, que são importantes para a execução das nossas 
tarefas. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, servidores da Casa, amigos da TV Assembléia, 
assessores, senhores e senhoras, aproveito esta oportunidade para 
fazer rápida reflexão a respeito do andamento das nossas atividades 
parlamentares, das atividades do Governador Aécio Neves, e ainda 
para fazer duas colocações. Ouvi atentamente o pronunciamento do 
Deputado Rogério Correia. Sua participação, nesta Casa, constitui 
motivo de satisfação para nós, pelo seu espírito combativo, guerreiro e 
inteligente, além de grande defensor dos anseios da Bancada do PT. 

Hoje recebemos oficialmente as propostas do Governador Aécio 
Neves. São 16 projetos encaminhados para amplo debate nesta Casa. 
Não nos furtaremos à discussão e ao esclarecimento. Essa atitude 
demonstra o espírito de um grande administrador e a maneira correta 
com que dirige os destinos do Estado. O sonho dos mineiros é ver 
uma Minas democrática, progressista e desenvolvimentista. As 
proposições ainda não tramitaram nas comissões, portanto, não 
podemos avaliar sua eficácia. 

Ouvimos a leitura das propostas pelo Pastor George. Também 
tomamos conhecimento pelos jornais, mas não conhecemos o 
conteúdo desses projetos. A reforma é necessária? Sim. E o 
Governador não quer _desmerecer nem colocar a faca no pescoço de 
ninguém. Ao contrário, deseja a transparência da sua gestão e 
demonstra vontade para administrar. Para isso, transfere para esta 
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Casa, local adequado, a responsabilidade de debater.amplamente 
as propostas. 

Há outro assunto que gostaria de comentar. Aproveitando o 
pronunciamento do Doutor Viana, reafirmo a V. Exa. que o Estado não 
dorme no ponto. Está literalmente envolvido com a questão decidida 
contrariamente pela 4a Vara Cível, cuja sentença foi pela nulidade do 
concurso público da Educação. Representando a Comissão de 
Educação, estive, ontem, juntamente com o Deputàdo José Henrique 
e com o Procurador-Geral do Estado, buscando informações sobre a 
estratégia e o andamento da defesa do Estado na fase recursal. Ainda 
não foi apresentado recurso, porque o prazo não se esgotou. Na 
verdade, o Estado tem prazo contado em dobro. Muitos servidores 
estão desesperados, mas os tranqüilizo e informo que a Procuradoria, 
por meio do ilustre Procurador José Bonifácio Borges de Andrada, 
está tomando providências. Pela Resolução no 92, de 15 de maio, foi 
criada comissão exclusiva, composta de Procuradores, para 
acompanhar o andamento desse recurso e sua tramitação. 

Por determinação do Governador, formou-se uma equipe de 
Procuradores para que fosse mudada a sentença do Juiz "a quo". São 
fases processuais, a lei determina e concede à parte vencida postular 
seus direitos. O Estado estará representado por delegação do 
Procurador-Geral do Estado, para acompanhar os legítimos interesses. 
dos servidores que se sentem prejudicados com a sentença não 
favorável. 

Há poucos dias, tivemos o prazer de receber o Secretário da Saúde 
na Comissão presidida pelo Deputado Ricardo Duarte. Cumprimento o 
Sr. Marcus Pestana, grande administrador, que esteve em Brasília 
buscando recursos para Minas Gerais, demonstrando ao Governo 
Federal que os repasses para a saúde de Minas estavam aquém da 
nossa necessidade. Por meio de sua determinação, conseguiu 
viabilizar recursos maiores que os anteriores, iniciando o programa de 
fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do SUS. Para 
isso, pelo trabalho incansável do Governador Aécio Neves e do 
Secretário da Saúde, teremos uma distribuição de R$12.000.000,00, 
proporcional à população referendada das macrorregiões de saúde, 
de acordo com o POR 2000. Receberão mensalmente: Teófilo Otôni, 
R$26.422,41; Governador Valadares, R$45.699,63; lpatinga, 
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R$29.280,32; Alfenas, R$24.1 03, 17; Varginha, R$43.659,02; 
Pouso Alegre, R$45.917,69; Belo Horizonte, R$460.296, 19; 
Uberlândia, R$90.458,55; Uberaba, R$33.195,22; Montes Claros, 
R$81.837,96; Juiz de Fora, R$119.129,83. Essa é a primeira ação 
concreta do Secretário da Saúde, que já está repassando esses 
recursos para os hospitais. É um grande avanço, pois várias 
macrorregiões serão atendidas através desses hospitais. 

Outro assunto que me traz à tribuna é o desejo de saudar o 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, pelo 
lançamento do programa Empresa Mineira Competitiva. Esse 
programa é um dos mais importantes para viabilizar recursos para a 
pequena e média empresa. 

Por determinação do Governador, o programa foi estudado pelo 
próprio BDMG. O Secretário Wilson Brumer realizou estudo 
aprofundado e pesquisou todas as regiões de Minas, para fortalecer 
as micro e pequenas empresas. 

O novo programa contempla 80% dos projetos de modernização e 
aumenta a competitividade das empresas em diversas áreas. 
Concede às empresas empréstimos de R$20.000,00 a R$200.000,00. 
Anteriormente o BDMG contava apenas com o Programa 
GERAMINAS, que autorizava empréstimos de, no máximo, 
R$50.000,00. Tivemos avanço de R$150.000,00 para as pequenas 
empresas. Teremos ainda de R$20.000,00 a R$500.000,00 para as 
médias empresas. Com esse trabalho sério, o Governador Aécio 
Neves fortalece a criação e a manutenção de empregos em todas as 
regiões e também fortalece as empresas que necessitam de 
empréstimos não bancários, mas de linha de crédito mais adequada, 
que é oferecida pelo BDMG. 

Nesta manhã, apresentei requerimento à Comissão de Turismo para 
discussão ampla desse novo programa em que o Governador Aécio 
Neves incentiva as pequenas e médias empresas, liberando recursos 
para aumento de capital de giro, aquisição de equipamentos e 
melhoria da produtividade. 

Teremos discussão ampla. Ouviremos os segmentos industrial e 
comercial de todas ~s regiões de Minas Gerais. Esse crédito, a partir 
de segunda-feira, estará disponilibizado para todos os pequenos 
empresários de todos os setores do Estado, independentemente da 
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região. 
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado' Dalmo 

Ribeiro Silva,·. congratulo-me com v, Exa. por todas as questões 
abordadas. Ressalto a questão do risco da nulidade do concurso 
público, que causa preocupação a tantos servidores da educaÇão, o 
qual, a princípio, teve sentença de 1 a Instância. Essa situação traz 
intranqüilidade, e precisamos esclarecê-la. 

Tratamos desse assunto na Comissão de Administração Pública, por 
proposição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Teremos reunião com o 
Procurador-Geral, que esclarecerá à imprensá e aos demais 
Deputados sobre o recurso do Governo. O Governador Aécio Neves 
deixou-nos claro que determinou à Procuradoria-Geral que apresente 
defesa do Estado, para que não haja prejuízo para milhares de 
pessoa~ que ingressam no serviço público por meio de concurso. 
Parabéns pelo pronunciamento. 

O Deputado Neider Moreira - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. O Governador Aécio Neves não quer trazer nenhum pacote 
para o Estado, mas sim modernidade, que é necessária para resgatar 
a dinâmica e o prestígio político do Estado. 

Na verdade, o que se pretende fazer é dar transparência a esse 
processo e mostrar para os servidores que o direito adquirido não será 
perdido. Essa dinâmica possibilitará posicionar novamente o Estado 
numa situação de vanguarda. É exatamente isso o que queremos. 
Todos queremos ver Minas Gerais melhor, e não numa situação de 
palha; apenas vendo os fatos acontecerem. 

Temos uma relação muito grande com o Estado de São Paulo, até 
pela proximidade, e pudemos ver, com muita propriedade, a 
modernização que lá foi implantada pelo ex-Governador Mário Covas. 
É exatamente disso que precisamos neste momento: dar um choque 
de gestão, de modernidade, de dinâmica no nosso Estado. 

Congratulamo-nos com V. Exa. por trazer essa situação à tribuna 
desta Casa. Estaremos a debater a situação com um discurso cheio, 
substancioso, e não com um discurso demagogo. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Neider. 
Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de fazer ~um 

agradecimento público ao Presidente· do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, por ter comparecido a 



I 
'I 

·~ 
111 
111 

Jt:: 

11111111"''"' 

'""~'~"' 

1350 

nossa região, na sexta-feira próxima passada, e por ter instalado 
lá mais uma vara, conforme o projeto de lei complementar aprovado 
nesta Assembléia. Temos certeza de que, brevemente, em Pouso 
Alegre, teremos um novo fórum. Particularmente também aguardamos 
a visita do Governador Aécio Neves, para a instalação de mais uma 
vara na querida terra de Ouro Fino. 

Gostaria de ressaltar ainda que, no último final de semana, 
estivemos em Medina, onde recebemos uma consagradora votação e 
onde me tornei Deputado majoritário, graças ao esforço do Vice
Prefeito Josélio Machado e de seu irmão Josenildo. Aproveito para, 
mais uma vez, renovar a minha dedicação, o meu respeito e o meu 
compromisso de lutar pela região e por essa cidade. 

Faço questão, ainda, de deixar consignada a abertura do seminário 
Agronegócio, cuja responsabilidade é do Secretário de Agricultura, 
eminente Deputado Federal Odelmo Leão, que está inovando com um 
trabalho diferente de tudo o que está sendo implementado no Brasil e 
que hoje realmente é um dos maiores defensores da agricultura 
mineira. 

Gostaria de registrar também que, ontem, participamos da posse do 
ex-Deputado Edson Resende à frente do CEASA. 

Para finalizar, apresentamos um requerimento criando a Frente 
Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, o 
qual está em poder da Mesa para ser decidido, para que esta 
Assembléia Legislativa possa acompanhar, passo a passo, as 
preocupações constantes que as cidades históricas sofrem com 
incêndios e desabamentos. Formaremos uma frente permanente, 
juntamente com a Universidade de Ouro Preto, o IEPHA, o CREA, o 
IPHAM, enfim, com todos os órgãos ligados à área do incentivo à 
cultura e ao patrimônio histórico. 

Faço essas breves considerações, Sr. Presidente, na certeza de que 
esse pacote que hoje recebemos será, acima de tudo, um grande 
marco e um grande passo de Minas Gerais, graças ao espírito 
determinado do eminente Governador Aécio Neves. 

O Sr. Presidente - Co~m a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval_ Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, é com grande satisfação que vimos a esta tribuna, hoje. 
Estamos aqui para homenagear o Centro Salesiano do Adolescente 
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Trabalhador em Belo Horizonte - CESAM-BH i-, entidade 
beneficente da Inspetoria São João Bosco que conta cerca de 54 
obras sociais nos Estados de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Goiás e no Distrito Federal e que acaba de ser contemplada, pela 
segunda vez, com o Prêmio Bem Eficiente, concedido pela Kanitz e 
Associados. 
. O CESAM concorreu com outras 429 entidades de todo o País e 

passou por cerca de 42 critérios de avaliação dentro de padrões 
intérnacionais na área de beneficência, com destaque para a 

. eficiência, a transparência e o impacto social dos serviços prestados. 
... · Os serviços são auditados pela Price-Waterhouse Coopers, o que 
_ certifica não ter havido favoritismo, influência política ou subjetivismo 
na escolha. 

A entidade foi criada em 1973 e desenvolve trabalhos de educação 
~ e formação de jovens entre 16 e 18 anos, oriundos de famíliãs de 
baixa renda. Ela oferece a eles a oportunidade do primeiro emprego, 

. por meio de parcerias com diversas empresas, além do treinamento 
para várias tarefas, tais como atendimento ao público, rotinas de 

·serviços internos e externos, apoio à contabilidade e ao administrativo, 
. informática, entre outros. Além do encaminhamento profissional, o 

grande diferencial da obra salesiana é o trabalho de educação integral 
dos adolescentes. Atividades diversas, palestras, dinâmicas, eventos 
de esportes, lazer e cultura participam da formação de valores, 
resgate da cidadania e apoio à construção de um projeto de vida 
melhor. Visitam as famílias e participam mensalmente dessas 
atividades de formação. 

Uma equipe de educadores, assistentes sociais, psicólogos e 
pedagogos acompanha o desempenho dos adolescentes no trabalho 
e oferece suporte às empresas parceiras que participam da sua 

. formação integral. Os adolescentes participam de cursos sobre 
diversos temas de seu interesse, como violência e drogas, 

·.sexualidade, convívio interpessoal, familiar e social, direitos e deveres 
do cidadão, religiosidade e transcendência, práticas de saúde física e 
mental, atualidades do Brasil e do mundo. Nos finais de'semana e 
feriados, há também encontros para dinâmicas em sítios, junto à 
natureza, para integração e troca de experiências. 

O Diretor do CESAM-BH, Pe. Márcio José Marçal, compara o 

--
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trabalho desenvolvido pela entidade a "uma espécie de antídoto 
contra a situação de violência e criminalidade que ameaça toda a 
sociedade"." 

É uma grande alegria saber que o Pe. Márcio José Marçal foi nosso 
aluno no Instituto São Tomás de Aquino. (-Lê:) 

"Portanto, a premiação destinada à entidade comprova que o 
caminho para a ajuda e a promoção da inclusão social de tantos 
jovens está certo. 

A cada ano são 1.200 adolescentes que ingressam no mercado de 
trabalho graças às parcerias firmadas pelo CESAM. Ao longo de seus 
30 anos de funcionamento, inseriu mais de 17 mil pessoas nesse 
mercado, conseguindo a grande maioria manter-se em postos de 
trabalho após completarem 18 anos. 

Ainda nos orgulhamos pelo fato de ser a segunda vez que o 
CESAM-BH recebe o Prêmio Bem Eficiente. Aliás, a primeira foi em 
1999." 

Nesta Casa, realizamos uma reunião especial de homenagem, com 
a participação de vários Deputados e Deputadas. (-Lê:) 

"Parabenizo os funcionários, voluntários, jovens egressos da 
entidade, os que atualmente têm oportunidade de receber informação 
por meio do CESAM-BH, pelos esforços e postura séria e coerente, 
garantindo uma premiação tão significativa. 

Valho-me de um pensamento do filósofo Platão, para ilustrar a 
grandeza de pessoas que fazem da entidade exemplo para todos nós, 
a importância de se propagar a bondade e a generosidade neste 
mundo, que se mostra, em tantos momentos, intolerante e egoísta: 

. "Procurando o bem de nossos semelhantes, encontramos o nosso"." 
A Comissão de Direitos Humanos visitará o CESAM-BH dentro de 

sua linha de trabalho. Será uma maneira de mostrarmos à 
congregação salesiana e a todos os envolvidos com o trabalho a 
importância do que fazem com carinho e qualidade. 

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz a esta Casa diz 
respeito ao Projeto de Lei Complementar no 17/2003, que cria a 
Região Metropolitana de Caratinga, dos Deputados Adalclever Lopes 
e Leonar~o Quintão, jo'(ens Deputados que atuam nesta Casa com 
firmeza. E um projeto sério, que merece o nosso apoio e respeito. 

Hoje recebi o Ofício no 86/2003, assinado por todos os Vereadores à 
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Câmara Municipal de Manhuaçu. Respeito e concordo com o 
ofício dos V~readores e gostaria de destacar algumas partes que acho 
pertinentes. (-Lê:) 

"A sociedade de Manhuaçu e das cidades da microrregião da 
Vertente Ocidental do Caparaó foi surpreendida na segunda:-feira, 12 
de maio, com a notícia da proposta de criação de seis', regiões 
metropolitanas no Estado. O fato que causou maior estranheza-foi a 
inclusão de Manhuaçu na relação dos municípios que fariam parte da 
região metropolitana de Caratinga. Nossa indignação é que a 
população não foi consultada sobre tal interesse dos Deputados 
Adalclever Lopes e Leonardo Quintão." 

Diz que é inadmissível que cidades como São João do Manhuaçu, 
Reduto, Caputira sejam consideradas como ligadas a Caratinga. Em 
nenhum aspecto esses municípios se relacionam. 

A carta vem dizendo com muita propriedade que, se a região 
metropolitana fosse só da microrregião Caratinga ou da macrorregião 
Rio Doce, constituída dos Municípios de Bom Jesus do Galho, Bugre, 
Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, até Ubaporanga e Vargem 
Alegre, se essas regiões fossem consultadas, seria correto, porque 
fazem parte de mesma região. 

O ofício diz claramente: "Além do mais, como podem os dois 
parlamentares alegar que exista ligação entre Manhuaçu e Caratinga? 
Não há conurbação, como exige a Constituição Estadual em seu art. 
44. Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Reduto e Manhumirim não 
fazem divisa com Caratinga e, entre essas cidades, há distâncias 
superiores a 1 OOkm. Em momento algum nosso município foi 
consultado sobre este projeto, mesmo sendo objeto dele". 

A carta critica a justificativa de que há proximidade física desses 
centros, e que haveria interdependência, já existente. Também 
discordamos dessa manifestação do Projeto de Lei Complementar no 
17/2003. Os Vereadores manifestam insatisfação e descontentamento 
com este projeto. É bom deixar claro o que dizem os Vereadores de 
Manhuaçu, o que também digo, porque sou votado tanto em Caratinga 
quanto em Manhuaçu. Dizem: "Respeitamos Caratinga e sabemos de 
seus valores, porém, se fosse o contrário, sem dúvida alguma, o povo 
da "cidade das palmeiras" também não gostaria de ser rebaixado à 
condição de filial de Manhuaçu". 
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Seria importante que os Deputados pensassem que, num 

processo de discussão com a sociedade e com a comunidade para se 
criar a região metropolitana de Caratinga, a microrregião teria que ser 
con_sultada. O mesmo vale também para Manhuaçu. A discussão de 
uma região metropolitana tem que ser precedida de um processo 
exaustivo em que se pense a cidadania metropolitana e questões 
como transporte, saúde, educação e planejamento metropolitano. 
Temos muitas dificuldades com a de Belo Horizonte e a Região 
Metropolitana do Vale do Aço. Não é simplesmente criar, tem que 
haver, realmente, um processo de comprometimento, de 
interdependência, e, mais do que isso, de vontade política de fazer 
planejamento metropolitano. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)*- Sr. Presidente, faço 
coro às palavras do Deputado Durval Ângelo, porque, como 
majoritário em Manhuaçu, recebi também a carta dos Vereadores de 
sua Câmara Municipal, com certo grau de indignação contra esse 
projeto de lei que tramita na Casa referente à região metropolitana de 
Caratinga, que abrangeria Manhuaçu. 

Os projetos de lei referentes a regiões metropolitanas devem ser 
tratados com mais cautela. Não se consegue desenvolver região 
apenas criando novo bloco de cidades, nova região metropolitana. 

O projeto que trata da Região Metropolitana de Governador 
Valadares abrange região distante da cidade de Valadares, mas, 
como relator desses projetos na Comissão de Constituição e Justiça, 
baixei esses projetos em diligência a seus autores, para que 
preencham os requisitos do art. 44 da Constituição do Estado. Se isso 
não vier a ocorrer, infelizmente, opinaremos pela 
inconstitucionalidade. Acredito que os autores desses projetos terão o 
bom-senso e a sabedoria de preencher os requisitos para que não 
tenha que dar parecer pela inconstitucionalidade. 

Registro a presença nas galerias dos estudantes de Direito da 
Faculdade Cesna, de Barbacena, juntamente com o Prof. Walter 
Santos, que tanto abrilhantam esta Casa, que é também deles, a 
Casa do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - A carta foi assinada pelos Vereadores 
Afonso Maria de Ligório Ribeiro, Antônio Carlos Xavier da Gama, 
Carlos Antonio Teixeira da Costa, Claudiniro Duarte da Silva, 
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Francisco Coelho de Oliveira, Gedival Bitencourt Breder, Jânio 
Sérvio Mendes, José Carlos Pimentel, Juarez Clerer Eloi, Maria 
Imaculada Dutra, Nelson de Abreu, Neuza Maria de Oliveira e Osvaldo 
Cruz do Carmo Dutra, Renato César Von Randow . e o bravo 
Presidente, Rômulo do Carmo Rodrigues. Dois Vereadores do PT, 
Afonso Maria de Ligório e José Carlos Pimentel assinam a carta 
"Região Metropolitana, sim, com discussão nas comunidades". ~ 

Nos casos de Caratinga e Manhuaçu, as duas comunidades não têm 
situações que justifiquem criação de região metropolitana. Muito 
obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
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 DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do§ 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei no 696/2003, do Governador 
do Estado, ao Projeto de Lei no 434/2003, do Deputado Sebastião 
Na varro Vieira, por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 20 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência solicita . aos Líderes de bancadas e blocos 

parlamentares que façam as indicações dos Deputados que irão 
integrar a Comissão de Participação Popular. 

A Presidência informa que, de acordo com o critério da 
representação proporcional, cabem ao BPSP duas vagas de efetivo e 
duas de suplente; ao Bloco PT -PC do B, uma vaga de efetivo e uma 
de suplente; ao PL -, uma vaga de efetivo e uma de suplente; e ao 
PMDB -, uma vaga de efetivo e uma de suplente. 

Leitura de Comunicações 

d~Q 
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- A seguir, o Sr. Presidnte dá c1encia ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Segurança Pública - aprovação, na 6a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 639/2003, do Deputado José Milton, 649/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira, e 658/2003, do Deputado Célio Moreira 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Paulo Piau - informando de 
sua filiação ao PP - (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 VIII do art. 232 do Regimento Interno, reque'rimentos dos 
Deputados Leonardo Moreira solicitando a retirada de tramitação da 
Proposta de Emenda à Constituição no 8/2003, e Arlen Santiago 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 358/2003 
(Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 116/2003; 
e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos do Deputado Laudelino Augusto (2) solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 2.283 e 2.365/2002. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos 

solicitando seja encaminhado ofício ao Superintendente da Polícia 
Federal em Minas Gerais, requerendo cópia do Estudo de 
Planejamento de Ações da Polícia Federal para o período 2003/2006. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (-Pausa. ) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Administração Pública solicitando 
seja encaminhada correspondência ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento - BNDES -, pleiteando seja informada a essa 
Comissão qual a sanção prevista no contrato celebrado com a 
empresa Southern no empréstimo para aquisição de ações da 
CEMIG, caso haja inadimplência das parcelas contratadas. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como estão.(- Pausa_) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando 
seja enviado ofício à Federação Brasileira dos Bancos- FEBRABAN -, 

1357 
com vistas a obter esclarecimentos sobre o não-cumprimento das 
Leis nos .13.738, de 2000, que dispõe sobre a adequação das 
agências bancárias para o atendimento a deficientes visuais, e 
14.235, de 2002, que dispõe sobre o atendimento a clientes em 
estabelecimentos bancários. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram-:: (
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando 
seja enviado ofício· ao Banco Central, com vistas a obter 
esclarecimentos sobre o não-cumprimento das Leis nos 13.738, de 
2000, que dispõe sobre a adequação das agências bancárias para o 
atendimento a deficientes visuais, e 14.235, de 2002, que dispõe 
sobre o atendimento a clientes em estabelecimentos bancários, e 
quais as providências que estão sendo tomadas para o cumprimento 
da legislação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja enviado 
ofício ao Sr. Osmar do Carmo, Coordenador Regional do DNIT - 6a 
Unidade de Infra-Estrutura Terrestre - UNIT -, pleiteando cópia dos 
contratos firmados com as empresas encarregadas de projetar, 
executar e fiscalizar as obras da BR-459, no trecho entre os 
Municípios de Pouso Alegre e Poços de Caldas. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como estão.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Biel Rocha solicitando que o Projeto de 
Lei no 158/2003 seja distribuído à Comissão de Turismo. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
estão. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito que se faça a 

recomposição de quórum, uma vez que não há número suficiente de 
parlamentares em Plenário para votação. 
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a 
chamada.). 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Não há 
quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 
1°, transferi-la ao Deputado Roberto Carvalho. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Roberto Carvalho. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Sr. Presidente. Em 
primeiro lugar, saúdo o Presidente da Câmara Municipal de Lima 
Duarte, Vereador Jorjão, e o Vereador Dida, do PDT. Faço elogios à 
Câmara Municipal de Lima Duarte, pela defesa intransigente contra a 
corrupção naquele município; ao Ministério Público, que tirou da 
gaveta inúmeros processos de desmandos, de desvios, do atual 
Prefeito de Lima Duarte, que o Deputado Biel Rocha tão bem 
conhece. O Delegado Álvaro Henriques, que é um exemplo, tem 
cumprido sua função. Todas as denúncias chegadas à delegacia, 
ajuizadas pelo Ministério Público a partir do trabalho dos Vereadores, 
foram apuradas. Atualmente, tramitando nas justiças federal e 
estadual, há um caminhão de denúncias de corrupção. Trouxe aqui 
para mostrar a vocês. 

O Governo Lula iniciou o processo, entre outras medidas inéditas 
em nosso País. Nunca tínhamos visto algo com essa loteria contra a 
corrupção, que começa a trazer resultados. Aliás, em Lima Duarte, as 
verbas federais sumiram. Nem o tempo segurou essas verbas que 
foram para a Prefeitura. É um absurdo. Mas tenho a certeza de que, 
com a determinação e a persistência dos Vereadores e com o trabalho 
das autoridades federais e estaduais, será feita justiça em Lima 
Duarte, e a corrupção não mais será marca da cidade nem do País. 
Ou acabamos com a corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil. 

O outro motivo pe_lo qual vim a esta tribuna é o pacote do 
Governador, chamado choque de gestão. Se fosse fazer choque de 
gestão, em primeiro lugar dever-se-ia respeitar o princípio 
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democrático. Os servidores teriam de ser ouvidos pelo Governo. 
Não entendo haver democracia, se ela não começa dentro de casa. 
Como falar em ;mudar a máquina pública, enviando um ,pacotaço para 
esta Casa? Aliás, enviar para cá é obrigação; discutir aqui é mais do 
que obrigação. Estranho o fato de colegas ,elogiarem o Governador. 
Estamos aqui para quê? Esta Casa existe para quê? 

Não podemos ,nos esquecer de que a primeira grande medida do 
Governo -foi a reforma administrativa, por meio de lei delegada. Esta 
Casa abriu mão de,seu poder, entregando-o ao Governador. Agora, o 
Governador fala em choque de gestão. Quero analisar, a partir da 
mensagem, o projeto do Governador. (-Lê:) 

"Tenho a honra de passas às mãos de V. Exa., solicitando submeter 
à apreciação dessa egrégia Assembléia, o incluso projeto de lei 
complementar, que disciplina o regime de emprego público do pessoal 
das administrações públicas direta, autárquica e\fundacional do Poder 
Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Entre as propostas do meu Governo, destaca-se o choque de 
gestão, que se compõe de um conjunto de medidas administrativas 
com o objetivo de aumentar a eficiência e racionalizar o 
funcionamento da máquina pública." 

E o plano de carreira para os servidores públicos estaduais? O do 
magistério, que era promessa, jáveio e foi retirado. Onde está o plano 
de carreira envolvendo os professores e funcionários da Secretaria da 
Educação? Como falar em choque de gestão, se a máquina pública 
está dilacerada, se os servidores públicos estaduais estão, há mais de 
dez anos, sem reajuste, sem nenhum incentivo ao exercício da 
função? Nem vou falar em aumento. (-~Lê:) 

"A Adoção do regime de emprego público constitui uma das mais 
importantes modificações introduzidas na gestão de pessoal da 
administração pública em decorrência das revisões constitucionais." 

Gostaria de ater-me a esse parágrafo. Primeiro, o Estado contratar 
por meio do regime da CLT é .mais velho que a serra da Onça. O 
Estado já usou desses mecanismos em outras épocas, o que gerou 
uma série de distorções. O Estado não pagou o Fundo de Garantia. 
Grande parte do passivo trabalhista do Estado constitui-se de ação de 
servidores celetistas porque o Estado não cumpria a legislação 
referente aos reajustes salariais. \ 
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Quando tínhamos as políticas salariais nacionais, os 

indexadores, o salário mínimo referência, os reajustes periódicos, 
sistematicamente, o Estado de Minas não cumpria a legislação 
trabalhista, o que gerava uma série de medidas judiciais. Hoje existe 
um passivo trabalhista incrível. O que se ouvia do Estado? A CLT é 
muito mais cara, muito mais onerosa. 

Chegamos a ter, na Secretaria da Educação do Estado, cinco ~ _ 
regimes jurídicos diferentes. Era uma bagunça total. Era ~~~
inadministrável, porque se tinha a,,professora, que era cedida, o CLT, 
com o salário maior que o estatutário. Uma das grandes conquistas de 
1988 foi a unificação do regime. 

Existe uma concepção de Estado por trás dessa proposta do 
Governador. E há uma divergência nossa, de fundo, com essa 
proposta. O Estado não tem cliente, tem usuário, que, muitas vezes, é 
vítima do serviço público. A concepção de uma empresa é gerar lucro 
com maior produtividade e menor custo. Todas as vezes que uma 
empresa diminui sua venda, a primeira coisa que faz é demitir 
funcionários. E, nessa mensagem, está clara o objetivo do 
Governador e de sua equipe de transformarem o Estado em uma 
empresa, naquilo que uma empresa tem de ruim. 

Qual a grande preocupação? A Deputada Marília Campos 
questionou a questão da utilização do regime celetista, o Governador 
assegurou-nos que seria apenas para obras temporárias. Por 
exemplo, se houver um surto epidêmico, serão contratados servidores 
para seu combate. A epidemia acabou, os contratos cessam. Mas a 
proposta não é essa. O Governador falou que seriam temporários. 

O projeto prevê concurso e contratação de celetistas. Na realidade, 
o Governo quer congelar os estatutários como se fossem fantasmas. 
Como já dissemos, o regime estatutário é dos mais perversos, pois o 
trabalhador não tem direito de defesa. Não tem, como na CLT, 
conquistada pela luta dos trabalhadores, um tribunal aparentemente 
isento, que não é composto apenas pelo patrão. O estatutário é 
julgado somente pelo Estado, muitas vezes discricionária e 
autoritariamente. O Governo, se aprovado seu pacote, quer contratar 
servidores apenas pelo regime da CLT, jogando no gueto os 
estatutários. 

O próximo parágrafo é elucidativo: "A figura jurídica do empregado 
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público tem por efeito mais visível reintroduzir a Consolidação das 
Leis do Trabalho -.CLT - como um regime de trabalho alternativo no 
âmbito do serviço púb!ico, com o explícito propósito de ájustar a 
economia em geral e a administração pública em particular a 
requisitos de eficiência e· controle de gastos". Por esse parágrafo, 
podemos concluir que o estatutário não é eficiente. Então, poderãó ser 
contratados só celetistas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Roberto Carvalho. Ouço, ·com muito prazer, as suas ponderações. 
Peço licença para saudar o Geraldo Magela, Prefeito de Venceslau 
Brás, no Sul de Minas, que está participando do seminário da AMM. 

Deputado Roberto Carvalho, ouvi a primeira parte do seu 
pronunciamento sobre a situação caótica de Lima Duarte. Seria bom 
lembrar que o Ministério Público do Estado tem tido participação 
inequívoca no que diz respeito às contas da municipalidade. Não 
obstante qualquer posicionamento da Câmara Municipal, qualquer 
cidadão brasileiro, alegando lesão aos cofres públicos, poderá 
recorrer ao Ministério Público que, de imediato, por meio do Promotor 
de Justiça, irá apurar as irregularidades. V. Exa. disse muito bem: não 
podemos permitir corrupção._ O poder de fiscalizar cabe a esta Casa e 
ao Tribunal de Contas. Agora, temos a contribuição fundamental do 
Ministério Público. 

Com o devido respeito, Deputado Roberto Carvalho, discordo de V. 
Exa., que fala em pacote ·num momento em que o Governador 
anuncia nova fase para Minas Gerais, com o objetivo de fazer com 
que o Estado se desenvolva e se fortaleça. Como as propostas estão 
chegando agora a esta Casa, até por_ respeito ao bom combate, 
qualquer discussão neste momento será precipitada e indevida, 
porque não conhecemos a essência da matéria contida em todos os 
projetos encaminhados pelo Governador. Em nenhum momento 
passará pelo seu crivo qualquer prejuízo a quem quer que seja, pois, 
pela sua atitude de~ocrática, pelo seu comportamento ético e 
transparente, deseja garantir um estado de direito e o fortalecimento 
da nossa Minas Gerais.-

Essa situação que V. Exa. traz, como se fosse um pacote para 
desaguar nesta Casa, não conta com a minha concordância. São 
medidas necessárias e urgentes. Feliz do Estado cujo G:overnador 
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tem a lucidez de promover tais discussões, que serão feitas, 
juntamente com a Bancada do PT, em todas as comissões temáticas 
desta Casa. V. Exa. pode ter a certeza de que a Bancada do PSDB, 
assim como a governista, estará aberta para discutir e demonstrar a 
lisura e a seriedade das propostas. Muito obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Não contesto a lisura nem a 
intenção do Governador. Analiso o projeto a partir da mensagem 
enviada a esta Casa. Aliás, essa atitude constitui obrigação do 
Executivo, assim como é a nossa aprofundar as discussões sobre o 
tema. 

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Cumprimento o 
companheiro Roberto Carvalho pela sua intervenção inicial, que 
aponta para uma reflexão mais detalhada da proposta enviada pelo 
Executivo. A situação me preocupa porque, no primeiro momento, 
fomos apenas informados pelo Governador de que tinha recebido as 
entidades sindicais. Soubemos que realmente foram recebidas, mas 
que não houve negociação e que nenhum apelo foi acatado. 

Registro outra posição. Vejo com inquietação os elogios feitos por 
alguns colegas, que considero superdimensionados, à modernidade, 
característica implícita nessa proposta. Em nome da modernidade, 
vários erros foram cometidos em Governos anteriores, como ocorreu 
na época da implementação da política de privatização. Não tive 
tempo para analisar o projeto, o que farei nos próximos dias. Mas 
confesso que a posição do Executivo de colocar a opção pelo novo 
regime ao funcionalismo é preocupante. Parece-me que não existirá 
essa opção, porque a única política de recomposição salarial possível 
só pode ocorrer no novo regime. Então, o trabalhador que não fizer 
essa opção, terá seu salário congelado. 

A reivindicação do PT e do bloco parlamentar de se fazer a 
discussão da reforma administrativa juntamente com o plano de 
carreira é a forma mais correta. Obrigada. 

O Deputado Roberto Carvalho*- Concordo plenamente com V. Exa. 
Se o Governador quisesse provocar um choque de gestão, 
primeiramente abriria uma discussão sobre o plano de carreira. 

Analiso objetivamente a questão da CLT, que não possui aspectos 
modernos. Aliás, são bastante atrasados. É uma volta ao passado que 
não deu certo. Temos inúmeras experiências que comprovam isso. 
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Todas as autarquias que aplicaram essa fórmula causaram 
prejuízos ao Estado. Além disso, o estatuto do servidor público é 
caduco e ultrapassado. Sempre defendemos sua revisão, de modo a 
assegurar direitos e deveres, além de permitir que a estagllidade não 
engessasse a máquina pública. Mas, de maneira~ geral, os 
administradores públicos pouco se importavam com o funcionamento 
da máquina. Por isso nunca houve políticas de incentivo ao trabalho. 
Algumas medidas no pacote são positivas. Se a intenção é fazer uma 
mudança real na aclministração pública, vamos discutir e contribuir. 
Mas começamos pelo lado da introdução da CLT, da possibilidade da 
demissão, e Q-"''fl.Ue,há.de .positivo é apenas virtual e intencional. A lei 
não traz nada~dê1êor;tcr~to~ê9l?!],,o futuro promissor que o Governo 
aponta para-óskservicfàrlfs}~~éló\'Cõnt~~tiof3,Qs;>mpartilho a preocupação 
da Deputada Marília-Campes~A iritençãó: 'pelo que se vê na lei, é 
criar-se um gueto para os servidores estatutários, congelar a carreira 
dos servidores, demitir através das avaliações de desempenho, tudo 
isso maquiado com outras medidas positivas. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sou solidária com o 
companheiro Roberto Carvalho, reafirmando a necessidade de que se 
apresente um plano de cargos e uma carreira, para que os direitos 
possam ser discutidos. Saliento também a necessidade de se abrir 
amplo debate com os sindicatos. Certamente nosso bloco irá fazê-lo. 

"Gostaria de, neste momento, reforçar um convite que todos os 
Deputados receberam em seus gabinetes: trata-se do lançamento, em 
Minas Gerais, do Movimento Político pela Unidade, que ocorrerá na 
próxima sexta-feira, no Teatro da Assembléia, das 19h30min às 
21 h30min, com a presença da _ Vice-Presidente Nacional do 
Movimento, Deputada Federal Luiza Erundina. 

Gostaria de explicar o que é o movimento, sua raiz, seu objetivo e 
suas realizações concretas. 

Antes de tudo, devo esclarecer que o Movimento Político pela 
Unidade não é um novo partido político. É o portador de uma nova 
cultura e prática política. É formado não só por políticos com cargos 
eletivos, mas também por funcionários da administração pública, 
assessores, estudiosos e cidadãos das mais diferentes facções que 
desejam assumir a fraternidade como categoria política, no respeito 
pleno das diferenças; acreditar nos valores profundos e eternos do 

,Q 



1364 
homem e, só depois, mobilizar-se na ação política. Adotam a 
unidade como ponto de partida de sua ação e como estratégia para 
atingir seu objetivo maior, o bem comum. 

Foi fundado em maio de 1996, em Nápoles, Itália, e já está 
espalhado nos cinco continentes. No Brasil, existe há quatro anos. 
Sua rápida difusão deve-se ao fato de haver germinado em terreno 
amplo e fecundo, o Movimento dos Focolares. 

O Movimento dos Focolares é um movimento mundial de renovação 
espiritual e social, com reflexos concretos em todas as dimensões da 
vida humana: cultura, economia, política, arte, relações sociais, 
educação, psicologia, etc. 

Foi fundado em 1943, durante a 11 Guerra Mundial, por Chiara 
Lubich - jovem italiana - e já está presente em 182 países. É formado 
por 7 milhões de pessoas de todas as raças, culturas, línguas, 
tradições religiosas, idades e condições sociais, que trabalham por um 
mundo melhor, mais fraterno e unido, com profunda paixão pela 
transformação da sociedade, partindo do esforço de renovar a si 
próprio e de viver na sociedade conforme o espírito da unidade, 
transformando o ambiente ao seu redor. 

Portanto, estamos diante de oportunidade única: a de conhecer esse 
movimento, que pode nos ajudar na reflexão da construção dessa 
sociedade que tanto sonhamos: fraterna, justa e igualitária. 

Fica, então, o convite para comparecerem na próxima sexta-feira, às 
19h30min, no teatro desta Casa. 

Abordarei outra questão, que vivemos, neste momento, nas 
penitenciárias e cadeias deste País. Assisti ontem ao filme 
"Carandiru". Todas as pessoas que se preocupam com a questão 
penitenciária devem assistir a esse filme, que é de dura realidade, 
mas nos impele e nos incentiva a participar mais da transformação 
dessa realidade cruel, que contribui para aumentar a violência do 
País. 

Recebi, em meu gabinete, representantes das cidades de São 
Joaquim de Bicas e de Três Corações. São lideranças populares, 
representantes do governo municipal, que querem que os presídios 
em construção nessas cidades transformem-se em APACs. Não 
querem que modelos tradicionais sejam implantados nesses presídios. 

O Governador disse que haverá mais 1 .200 vagas em três presídios 
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em construção. Não podemos aceitar isso. A própria lei estadual 
prevê no máximo 170 presos, em regime fechado, em cada 
penitenciária. 

A recuperação é praticamente zero nesse sistema implantado no 
Brasil. A APAC conta com margem de 85% de recuperação. Esse 
sistema já está implantado em várias cidades, principalmente em 
ltaúna. 

Tivemos audiência com o Desembargador Alves de Andrade, grande. 
defensor dessa causa, que tem se esforçado para ampliar esse 
sistema no País, sobretudo em Minas Gerais. Isso só será possível 
com as parcerias dos Governos Municipal, Estadual, Federal e da 
sociedade organizada. 

Por isso, com a apresentação desse filme e dessa crua realidade 
que vivemos, há alguns anos, com a chacina de Carandiru, 
convidamos todos para unir esforços e contribuir com essas cidades 
que querem situação alternativa. Em três Corações, o Prefeito, por 
muito tempo, questionou esse movimento, dizendo que a população 
não sabia o que queria, discriminando aqueles que se movimentavam 
contra o cadeião em construção. 

Temos informações de que os Vereadores se mostram sensíveis à 
causa e querem a implantação de projeto alternativo. Faremos visita a 
São Joaquim de Bicas na próxima semana. Discutiremos com a 
sociedade e corno Governo Municipal a implantação da APAC. 

Registro o que significa esse projeto. (-Lê:) 
"A APAC é entidade civil, com personalidade jurídica própria, 

amparada constitucionalmente para atuar nos presídios. A primeira 
APAC foi fundada em 15/6/7 4, em São José dos Campos, pelo 
advogado e escritor Mário Ottoboni. Em Minas Gerais, a primeira 
APAC surgiu em ltaúna, em 2/2/86. 

A APAC tem por filosofia 'matar o criminoso e salvar o homem', e 
para isso adota o método 'amor como fator básico de recuperação'. 

Dispõe de método de valorização humana e, sobretudo, de 
evangelização, para oferecer ao condenado condições de se 
recuperar, visando, dessa forma, a proteger a sociedade e promover a 
justiça". 

Quero terminar citando o pensamento do advogado e idealizador do 
método APAC, Sr. Mário Ottoboni: "O encontro com Deus, 
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independentemente de qualquer religião, transforma o condenado. 
Apenas o Estado, impessoal e abstrato, não consegue atingir o âmago 
do homem. Estamos difundindo o trabalho no meio daqueles que 
acreditam na força do amor e que têm fé. Só o voluntário, leigo, 
médico, sacerdote ou magistrado, por exclusivo espírito cristão; pode 
atingir a alma do criminoso para resgatá-lo da morte. Aí, sim, 
alcançaremos ó objetivo da APAC, que é recuperar o preso, proteger 
a sociedade e promover a justiça". 

Queremos encerrar convidando a todos, mais uma vez, para assistir 
ao filme "Carandiru", pelo que, certamente, estaremos nos 
comprometendo ainda mais com a transformação do sistema 
carcerário e penitenciário do País, o que só será possível com a 
participação efetiva da sociedade organizada e dos Governos 
Municipais, Estaduais e Federal. 

Já temos marcada uma audiência com o Secretário Nacional de 
Direitos Humanos, Nilmário Miranda, para que possamos contribuir e 
somar forças com esse Desembargador. Transformar o sistema 
penitenciário é um dos caminhos para erradicar a violência. Obrigada. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Era o que tinha de ser dito. Sr. 
Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, verificando que não há 
quórum, peço a V. Exa. que, regimentalmente, encerre a reunião, de 
plano. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estranha-me 
muito a atitude do Líder do PT neste momento. Nós, do PSDB, partido 
do Governador e que forma a sua base nesta Casa, ficamos sentados, 
durante toda a tarde, assistindo aos parlamentares do PT assumirem 
a tribuna e tecerem críticas ao Governador e a seu projeto. Sabemos 
que, em boa parte das falas desses parlamentares, não havia quórum. 
Mas, dentro do debate cobrado e exigido pelo próprio PT, 
democraticamente, abrimos mão do expediente de requerer o 
encerramento da reunião, de plano, porque queríamos confrontar 
idéias. 

Neste momento, estamos inscritos eu e o Deputado Bonifácio 
Mourão, para ter voz e vez no dia em que só os petistas discursaram. 
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Mesmo assim, o PT:-:quer nos caçar essa chance. Não é por aí 
que aconteçe o debate ou o confronto de idéias. 

Faço um apelo ·ao Líder, Deputado Rogério Correia - talvez não 
tenha sido esse o seu objetivo -, para que retire o pedido de 
encerramento da reunião, para que possamos usar a palavra e 
apresentar as nossas ·idéias, as idéias do Governo. Assim, o poVo 
mineiro que nos acompanha pela TV Assembléia ou das galerias 
poderá comparar as informações e, amanhã, o noticiário e o .próprio 
cidadão poderão formatar melhor sua opinião em cima do que foi dito 
pelos dois lados, e não só por um, da forma democrática como deve 
ser, sobretudo aqui, neste parlamento, que é o âmbito, por excelência, 
de debates e de confrontamento de idéias. 

Faço apelo ao Líder para que retire esse pedido de encerramento e, 
assim, possamos fazer uso da palavra e trazer, como os Deputados 
petistas trouxeram, as idéias e a visão do Governo com relação aos 
temas abordados hoje. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Como o Deputado Antônio Carlos 
Andrada, por uma questão de democracia e amor ao debate, também 
faço um apelo ao Líder do PT, Deputado Rogério Correia. Em razão 
de afirmações que V. Exa. fez no Plenário, há menos de uma hora, 
gostaríamos, com todo o respeito, de fazer uma introdução. V. Exa. 
disse que o Governo, com suas atitudes e projetos, desrespeita a 
Constituição Federal e a Estadual. Com toda clareza, a Constituição 
Federal, no art. 41, IV, diz que a dispensa do servidor público, entre 
outros motivos, pode ser por avaliação de desempenho. Isso é o 
contrário do que V. Exa. disse, portanto, é bom que confira. Por sua 
vez, a Constituição do Estado, no art. 35, § 1°, em razão da Emenda à 
Constituição no 49, de 13/6/2001, repetiu esse texto da Constituição 
Federal e permitiu que, por meio de emenda de lei complementar, 
fosse feita a avaliação por desempenho. O Governador Aécio Neves 
está exatamente cumprindo os textos dessas Constituições, ao 
remeter para esta Casa projeto de lei complementar fixando os 
critérios para a avaliação .de desempenho. 

Logo, gostaríamos de nos pronunciar sobre essa situaç·ão, se V. 
Exa. concordar com o apelo do Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 
Aloise, insisto na questão de ordem, porque não houve sÓiicitação 
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anterior para que travássemos o debate por mais tempo. A 
Bancada do PT, na sua grande maioria, já se ausentou e também a do 
Governo. Portanto, solicito a V. Exa., Sr. Presidente, que encerre, de 
plano, a reunião. Posteriormente daremos continuação ao debate, 
pois teremos tempo para isso. Peço a V. Exa. que se cumpra o 
Regimento em relação às críticas, e a falta de democracia debaterei 
em outro momento. Acredito que enviar esse pacote sem discussão 
com o funcionalismo público não foi uma atitude democrática do 
Governo. -~· 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria mais 
uma vez de lamentar a atitude do partido, neste Plenário, que impede 
o debate democrático e demonstra que o PT, neste momen'fõ, foge do 
confronto de idéias, tem medo de idéias bem elaboradas e não quer 
enfrentar, como cobra do Governo, democraticamente, um debate 
acerca das providências do Governador. 

Mas essa atitude de hoje não vai impedir que nós, da base de 
sustentação do Governo, possamos trazer ao conhecimento desta 
Casa e do povo mineiro, alguns fatos importantes, como, por exemplo, 
que o plano de carreira dos servidores já está em estudo no Governo. 
E será encaminhado à Casa tão logo a Assembléia vote as reformas. 

Por quê? Porque o Estado precisa ter as suas finanças equilibradas 
e a sua estrutura consolidada para fazer face a novos compromissos, 
que terão impacto financeiro. Traremos a público, com detalhe, a 
questão da CLT, do emprego público. Hoje, quando o Estado precisa 
contratar temporariamente, o faz por contrato administrativo precário, 
que coloca o trabalhador em condição lastimável. 

O Governo quer que esse trabalhador temporário tenha as 
garantias, os direitos da CLT. Está elevando de categoria aquele 
contratado. Quando o PT vem à tribuna e diz que o Governador está 
querendo demitir servidores quebrando a estabilidade, para dizer que 
não e que se hoje essa lei complementar está sendo encaminhada 
para a Assembléia, regulamentando o desempenho do servidor, é 
porque a Bancada do PT, em sua totalidade, votou a favor da Emenda 
à Constituição no 49, que criou, na Constituição mineira, a 
possibilidade de demitir o servidor por insuficiência de desempenho. 
Por isso, o PT talvez não queira um debate mais aberto e 
democrático, porque não tem argumentos para explicar essas 
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atitudes. 
No Governo passado foi encaminhada emenda à Constituição à 

Assembléia prevendo que os servidores mineiros poderiam ser 
demitidos por insuficiência na sua atuação, no seu desempenho. O 
PT, em sua totalidade, votou pela aprovação dessa emenda, que foi 
aprovada pela Casa. '' 

Queremos discutir essas questões democraticamente, trazendo à 
baila esses assuntos para esclarecer ao servidor mineiro que o 
Governador Aécio Neves tem um plano de desenvolvimento,··· de 
recuperação da máquina pública que prestigiará o servidor público e 
dará eficiência a essa máquina, levando ao desenvolvimento e à 
recuperação financeira do Estado, contribuindo, assim, para com o 
engrandecimento dos mineiros e para a redenção da pátria brasileira. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 21, às 9 e 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 15/5/2003 

Às 18h15min, comparecem no auditório do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município de Bom Jesus do Galho os 
Deputados Durval Ângelo, Mauro Lobo e Célio Moreira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e; em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros ·da Comissão presentes. A F? residência 
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informa que a reunião se destina a apurar questões policiais no 
Município de Bom Jesus do Galho. A Presidência destina essa parte 
da reunião a ouvir os convidados e registra-se a presença do Pe. 
Aníbal Borges e do Sr. Jadir Macedo Moreira, respectivamente, 
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho; 
dos Srs. Valter Freitas Morais Júnior, Promotor de Justiça da Comarca 
de Caratinga; Revanir Gomes da Silva, Delegado de Polícia de Bom 
Jesus do Galho; do Ten.-Cel. Geraldo Henrique Guimarães Silva, 
Comandante do 11 o Batalhão de Manhuaçu; dos Srs. Luiz Carlos 
Verli, Comandante da 74a Cia. de Polícia de Caratinga; Nereu Nunes 
Pereira, Prefeito Municipal de Periquito, representando o Deputado 
Federal Ivo José; Aladir Vidal de Faria e José Nilton Vilela, 
respectivamente, Vice-Presidente e Secretário da Câmara da Câmara 
Municipal de Bom Jesus do Galho; Robson Matos Esteves, Delegado 
Regional de Segurança Pública; Alcedino Cândido Alves, Ademir José 
Soares, Floripes José da Silva, Givanildo Raimundo Batista, Joaquim 
Martins de Oliveira e Kyle Gomes Valadares, Afonso Nicolau Ferreira, 
Antônio Gomes de Arruda, Vereadores à Câmara Municipal de Bom 
Jesus do Galho, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência tece as considerações iniciais e logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira e 
Mauro Lobo {3) em que solicitam seja enviado ofício ao Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais solicitando providências para a 
imediata instalação da Comarca de Bom Jesus do Galho, tendo em 
vista a necessidade de se ampliar a prestação jurisdicional nesse 
município com vistas a se evitar a impunidade; seja enviado ofício ao 
Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil solicitando 
providências urgentes para que aumente o número de servidores 
especializados em procedimentos investigatórios para a Delegacia de 
Bom Jesus do Galho, tendo em vista a elevação dos índices de 
violência na cidade; e seja enviado ofício ao Secretário de Defesa 
Social e ao Comandante-Geral da PMMG solicitando providências 
para melhorar o efetivo de policiais no Município de Bom Jesus do 
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Galho, bem como o fornecimento de viatura para· a delegacia e o 
destacamento local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares,- convoca~ os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a. lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro 

Lobo- Roberto Carvalho. 
ATADA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 14/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Milton, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Maria José Haueisen, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, 
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 discutir e votar proposições da Comissão e 
comunica o recebimento de carta da Sra. Nair Santos Fonseca, de 
Sabará, denunciando a existência de garimpo em terreno particular, 
no Distrito de Antônio Pereira, no Município de Ouro Preto, o qual vem 
causando a destruição e a degradação do meio ambiente. Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o Parecer para o 1 o turno do 
Projeto de Lei no 147/2003, que conclui pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 2a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação. do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos nos 504, 507, 590 e 601/2003. Passa-se 
à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Maria José Haueisen em que solicita 
realizar reunião para debater, em audiência pública, na cidade ''.~e São 
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Lourenço, os problemas de explotação das águas minerais da,,
estância hidromineral desse município, e Roberto Carvalho em que 
solicita realizar reunião para debater, em audiência pública, o impacto 
ambiental causado pela estação de tratamento de esgoto da região 
Leste de Belo Horizonte. Em seguida, a Presidente faz a leitura do 
relatório da audiência pública realizada em São Lourenço, comuniêa o 
falecimento da Sra. Maria José de Morais, mãe do ex-Deputado Cabo 
Morais, e solicita seja enviado voto de pesar à família deste. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente- Fábio A velar- Márcio Passos. . 

ATA DA 7a REUNIÃO _9RDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, EM 14/5/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos 
Deputados Doutor Viana e Sidinho do Ferrotaco. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Weliton Prado, 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 solicita ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva que leia a seguinte correspondência: ofício do Prefeito de 
Cabeceira Grande, parabenizando os membros da Comissão pela 
instalação dela; ofício da Secretaria Executiva do FUNED informando 
da liberação de R$4.817.000,00 para atender a 1.852.805 estudantes 
do pré-escolar e do ensino fundamental; ofício do Presidente da 
Câmara Municipal de Divinópolis encaminhando a Moção de Apoio da 
Educação Pública Estadual do Município de Divinópolis. Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, $ãO aprovados os pareceres pela aprovação, em 
turno único, dos Projetos de Lei n.0 S 163/2003 (relator: Deputado 
Weliton Prado) e 234/2003 (relatora: Deputada Ana Maria). Passa-se 
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à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de_ proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação são aprovados os Requerimentos n. 0 S 583, 
592, 626, 630, 634, 635 e 636/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados três requerimentos; 
o primeiro, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando reunião para 
debater a situação da tecnologia de televisão digital no 'Brasil; e o 
segundo e o terceiro, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando 
voto de congratulações com o Sr. Marcos Antônio Bertossi pela 
nomeação no cargo de Diretor-Superintendente da 31a SRE e com o 
Reitor da UNIMONTES pela criação da Universidade do Circo -
UNICIRCO -, a partir de iniciativa do ator Marcos Frota. 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, 21 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 14/5/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Dimas Fabiano e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, 
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 correspondência do 
Deputado Federal Júlio Delgado (publicada no Diário do Legislativo de 
9/5/2003). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 116/2003, no 1 o turno, 
com a Emenda no 1, da. Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 3a Fase da Ordem\ do Dia, 

q 



• r 
r---------~------------------------------- ~------------------------------------------

1374 
compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, requerimentos das Deputadas Lúcia Pacífico e Maria Tereza 
Lara, solicitando seja encaminhado ofício ao Banco Central, com 
vistas a obter esclarecimentos sobre o não-cumprimento das Leis n°s 
13.738, de 2000, que dispõe sobre a adequação das agências 
bancárias para o atendimento a deficientes visuais, e 14.235, de 2002, . 
que dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento 
bancário, e as providências que estão sendo tomadas para o 
cumprimento da legislação; e da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando 
seja encaminhado ofício à Federação Brasileira de Bancos -
FEBRABAN -, com vistas a obter esclarecimentos sobre o não
cumrpimento das Leis nos 13.738, de 2000, e 14.235, de 2002; 
solicitando seja encaminhado ofício ao Movimento das Donas de Casa 
com vistas a que se peça à Assessoria Jurídica do Movimento 
proceda a estudos como o objetivo de tomar medidas judiciais contra 
as instituições financeiras, para fazer cumprir as Leis nos 13.738, de 
2000 e 14.235, de 2002; e solicitando a realização de audiência 
pública, com os convidados que menciona, para debater sobre as 
denúncias de irregularidade nos descontos efetivados nos contra
cheques de servidores públicos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Antônio Júlio- Maria Tereza Lara. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
, CONSTITUIÇÃO No 24/2003, EM 26/3/2003 
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Piau, Maria José Haueisen e Sidinho do Ferrotaco, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da 
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. Em seguida, a Presidência determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 

- -.. · .. . . ·. )375 
convida o Deputado Paulo Piau a atuar:;~comQ'_,escrutinador. _ 
Apurados os votos, são eleitos, para President~*~~Y'Pe:P.t.:itââa·'Maria -)t~ . .:o;: h 

José Haueisen. e, par~ Vice-Presidente.';~0R~~i!j~.9.;{f~ª[~~,S?:_ do. · ·· -: "''~ 
Ferrotaco, ambos com tres votos. Na cond1çao·ae· PresJdem_te··'ad hoc", 

.. _:_ , a ·Deputada Maria "José Haueisen convida a tomar assento á mesa o 
Deputado Sidinho do Ferrotacó e o empossa no · car·go dé Vice
Presidente. Este, por sua vez, empossa a Presidente, Deputada Marià 
José Haueisen. A seguir, a Presidência designa relator da matéria o 
Deputado Paulo Piau. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Ana Maria - Arlen Santiago - Gil 

Pereira. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 13/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Marília Campos, Ana Maria e André Quintão, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Marília Campos, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Sr. Geraldo Magela da Silva,. Presidente da Confederação de 
Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 8/5/2003. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,- são 
aprovados, em turno único, .os Projetos de Lei nos 60/2003 com a 
Emenda no 1; 62/2003 com a Emenda n° 1; 77, 253 e 285/2003 com 
emendas que receberam o no_ 1 (relatora: Deputada Marília Campos); 
63 e 164/2003 com emendas que receberam o no 1; 168, 237 e 
238/2003 com emendas que receberam o no 1, 258/2003 (relatora: 
Deputada Ana Maria); 7 4/2003 com a Emenda no 1 e 218/2003 
(relator: Deputado Célio Moreira); 199/2003 (relator: Deput~do André 
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Quintão); e 220/2003 (relator: Deputado Pinduca Ferreira). 
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos 536, 538 
e 540/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Marília Campos (2), em que solicita seja realizada reunião 
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater as 
irregularidades na terceirização do trabalho na indústria extrativa em 
Minas Gerais e as agressões e ameaças de morte sofridas pelo Sr. 
José Maria Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Indústria Extrativa de Minas Gerais; e seja realizada audiência pública 
para debater o piso salarial regional; e, Doutor Viana, em que solicita 
seja realizada audiência pública, no Município de Sete Lagoas, para 
debater a situação dos empregados da Companhia Cedro Cachoeira 
em Sete Lagoas e em Caetanópolis, diante de rumores sobre a 
possibilidade do encerramento das atividades essa empresa nessas 
localidades. Em seguida, o Deputado Célio Moreira transfere a 
Presidência à Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em 
que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos para debater o reconhecimento de comunidades 
como remanescentes de quilombos no Estado, em especial o da 
comunidade negra de Pontinha, na zona rural de Paraopeba. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a 
Presidência o Deputado Célio Moreira, é submetido a votação e 
aprovado requerimento desta Comissão, em que pede seja solicitada 
ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes a retirada do 
inciso VI do art. 2° da Resolução no 2, de 24/1/2003, que exige cópia 
autenticada da lei ou decreto que tenha concedido título de utilidade 
pública a entidade de assistência social, para serem formalizados 
seus registros na referida Secretaria. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - André Quintão. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 13/5/2003 

r 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os 
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Deputados Doutor Viana, Gilberto Abramo e Luiz Humberto Carneiro, 
membros da supracitada Comissão. Havendo· número regimental, o 
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em ~ 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto -~: ~ 
Carneiro, 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 retmião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos do Deputado Paulo Piau (2), em que solicita 
seja realizada audiência pública para estudar as medidas necessárias 
para ajustar as exigências ambientais ao desenvolvimento do setor 
produtivo; em que solicita a realização de audiência pública destinada 
a debater o crédito rural e financiamentos para as atividades 
agropecuárias; do Deputado Padre João, em que solicita a realização 
de debate público com o tema "Acesso e Modalidades de Crédito 
Rural"; dos Deputados Durval Ângelo e Paulo Piau, em que solicitam a 
realização de audiência pública destinada a conhecer e debater a 
realidade da produção, do cultivo·e da comercialização do café no 
Estado, bem como as propostas de incentivo aos produtores, e a 
debater, ainda, o Projeto de Lei no 24/2003, em tramitação nesta 
Casa; e do Deputado Doutor Viana, solicitando que a Presidência 
desta Casa designe um representante desta Comissão para participar 
do encontro com o Ministro da· Agricultura e o Secretário da 
Agricultura a se realizar no dia 16/5/2003, durante a 60a exposição 
agropecuária de Curvelo. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os.trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Doutor Viana, Presidente ~ · Gilberto Abramo - Luiz Humberto 

Carneiro - Padre João. . 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 14/5/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os b~putados 
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Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, lrani 
Barbo~a, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão: Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ermano Bat1sta, declara aberta a reunião e, por solicitação 
d? ~eputa~o. Chico Simões, é feita a leitura da ata. O Deputado Chico 
S1moes sohc1ta que se retifique ata da reunião do dia 7/5/2003, para 
fazer nela constar que, na votação do requerimento do Deputado lrani 
Barbosa para que se procedesse a votação secreta da Mensagem no 
291/2002, do Governador do Estado, houve o voto contrário dos 
~eputados Chico Simões, Gil Pereira e José Henrique. A seguir, a ata 
e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
prese~t~s. A Presidência informa que a reunião se destina a apareciar 
a matena c~:ms_tante, n_a pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondenc1a: of1c1os dos Srs. José Pereira da Silva, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social 
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 8/5/2003; lldeu José Gabriei 
de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, e Alcides 
Soa~es de Souz?, Coord~nador-Geral de Convênios da Fundação 
Nac1onal de Saude, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
9/5/20~3.:. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
pro~os1çoes, ~ar: as quais designou os relatores citados a seguir: 
P!OJetos de Le1 n s 28 e, 1 ?5/2003, no 1 o turno, e Projeto de Resolução 
n 68~/2~03, em turno umco (Deputado Sebastião Helvécio); Projetos 
de Le1 n s 44 e 296/2003, no 1° turno (Deputado José Henrique); 
93/2003, no 1o turno (Deputado Chico Simões); e Projeto de Lei 
Con:pl~mentar no 6/2003, no 1 o _turno, (Deputado Gil Pereira). Passa
se a 1 Fase da Ordem do D1a, compreendendo a discussão e a 
vota~ã? de pare_ceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plen,a~1o. Os Projetos de Lei nos 158 que conclui pela aprovação da 
mate na na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiç~, com as _E~~ndas n°s 1 e 2, apresentadas, e 208/2003, que 
conclui pela reJelçao da matéria têm suas discussões adiadas 
atendendo-se a requerimento dos Deputados Chico Simões e Gii 
P~reira, aprovados pela Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do 
D1a, _co~preendend? -a discussão e a votação de proposições da 
Com1ssao. Submet1do a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Gil Pereira em que solicita sejam convidados o Secretário 
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da Fazenda e o Secretário de Planejamento,: para discutirem o 
Projeto de Lei no 208/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta das 
Comissões-de Fiscalização Financeira, de Administração Pública e de 
Saúde, no dia 15/5/2003, às 14 horas, determina a lavratura da ata e 

encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa - Gil Pereira - José 

Henrique - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 104/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos serviços nas 

agências bancárias. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte manifestou-se pela aprovação da proposição com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes 

de sua competência. 
Fundamentação 

Os Bancos freqüentemente deixam de divulgar de maneira clara e 
objetiva o preço dos serviços prestados e confundem, às vezes até 
intencionalmente, o correntista, vendendo-lhe serviços por um preço 

inadequado. _ 
Este projeto de lei tem por objetivo resolver essa questao, 

especificando como deve ser a tabela de preço de serviç~s. , 
Entendemos que a matéria é procedente, pois o cliente podera 

saber facilmente quanto custa um determinado serviço, optar por ele 
conscientemente, ou até mesmo escolher um outro estabelecimento 
bancário que ofereça preços mais condizentes. O projeto reveste-se 
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Cumpre-nos observar que, para os Bancos, a simples afixação de 
t~be_l~ ~e preços e serviços não importa nenhuma despesa 
s1gmf1cat1va. Para os cofres públicos, a matéria, obviamente, não 
acarreta nenhuma repercussão financeira. 
_Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar o projeto, 

v1sto que este contém impropriedade técnica ao repetir serviços na 
tabela de ~reços. Fazemo-lo por meio da Emenda no 2, apresentada 
na conclusao desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno do 

Projeto de Lei no 1 04/2003 com a Emenda no 1, da Comissã~ de 
Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda no 2. 

EMENDA No 2 
Dê-se à alínea c do inciso 11 do§ 1° do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- ............................... . 

§ 10- ····································· 
li - ········· ········ ·········· ............. . 
c) fornecimento de extrato pelo correio;". 
Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Chico Simões -

Sebastião Helvécio- lrani Barbosa- José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 105/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em exame 
visa obrigar o estabelecimento comercial a manter disponível, para 
consulta, exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor -
Lei no 8.078, de 1990, - bem como afixar placa, em local visível e de 
fácil leitura, com essa informação. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, qu~ 
apresentou. 

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação com as 
Emendas nos 1 e 2 da comissão anterior. 
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Vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser analisada, 
nos lindes de sua.competência. 

·Fundamentação 
Como já relatado nos :pareceres das comissões anteriores, o projeto 

sobre o qual nos debruçamos tem como objetivo aprimorar os 
mecanismos de defesa do consumidor, uma vez que torna obrigatória, 
nos estabelecimentos comerciais que menciona, a fixação de placa 
em local visível:· e., d~·. fácil leitura, informando que, naquele 
estabelecimento existe um, exemplar do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, para eventual consulta. 

Sob a ótica financeira .dos atos de consumo, razão deste parecer, 
entendemos que a proposição sob comento atende ao princípio 
constitucional inscrito no art. 5°, XXXII, da Constituição da República, 
que estabelece: "O Estado proverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor''. 

A inserção do princípio entre os direitos fundamentais faz com que 
os consumidores sejam erigidos à categoria de titulares de direitos 
constitucionais fundamentais. 

Isso significa, em face do disposto no art. 170, V, da Carta Magna, 
que a defesa do consumidor foi considerada como princípio da ordem 
econômica, legitimando-se, assim, toda e qualquer intervenção estatal 
como medida necessária a assegurar a proteção prevista. 

Aqui acrescentamos a grande utilidade da proposição em análise, 
que busca o equilíbrio necessário .nas relações entre o ''frágil 
consumidor" e os grandes e pequenos varejistas que, na busca de um 
lucro cada vez maior, produzem, muitas vezes, situações 
economicamente mais confortáveis para si em detrimento daqueles 
que lhes permitem obter o lucro desejado. 

Dessa forma, o mérito do projeto é inegável, e entendemos que, 
embora a matéria esteja indiscutivelmente afeta à Comissão de 
Defesa do Consumidor,. esbarra em questões financeiras, 
competência desta Comissão, uma vez .que estabelece, entre outras 
penalidades, multas, caso seja descumprido o que nela está 
estabelecido. . .. 

É importante ressaltar que o projeto tem caráter inovador, pois não 
só funciona como ato disciplinador das relações de consumo, mas 
também cria outra fonte de recursos para o Tesouro Estadu~L 

.. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
105/2003 no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio relator - Chico 

Simões -José Henrique - lrani Barbosa - Jayro Lessa: 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 244/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 
244/2003 obriga o Estado a divulgar planilhas de custo da produção 
de leite e derivados e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade 
da proposição com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. 

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto, 
em conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Proposto em 2002 pela CPI do Preço do Leite e tendo tramitado até 

receber parecer para o 2° turno emitido por esta Comissão, o projeto 
em foco, que à época era o Projeto de Lei no 2.240/2002, reuniu todas 
as condições para aprovação em Plenário e para provável sanção 
pelo Governador do Estado. Seu arquivamento se deveu à escassez 
de prazos, situação normal em final de legislatura. 

O projeto propõe que as planilhas de custo da produção do leite "in 
natura", os preços médios de venda dos produtos lácteos ao comércio 
e o preço médio pago pelo consumidor final por esses produtos, em 
cada região, sejam publicados trimestralmente no órgão oficial do 
Estado, na Internet e em mais um veículo de comunicação de ampla 
circulação regional. Pretende ainda que seja divulgado, na 
embalagem, o preço pago pelo leite "in natura" ao produtor no caso 
específico do leite fluido, pasteurizado ou UHT. 

A CPI do Preço do Leite discutiu com detalhes as relações 
comerciais existentes entre a produção e o consumo na cadeia 
produtiva do leite, o que permitiu o mapeamento da produção 
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legislativa necessária para um adequado suporte jurídico ao setor. 
O projeto em tela prima pela transparência nas relações de mercado, 
municiando a opinião pública de elementos para balizar seu 
comportamento, e fortalece o direito do consumidor à informação e o 
da sociedade, como um todo, de monitorar os mecanismos que 
interferem no abastecimento do mercado com um dos alimentos 
básicos para o ser humano. L' 

Conforme levantou o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, a medida prevista no art. 2° - divulgação de preço pago pelo 
leite ao produtor na embalagem do leite pasteurizado e do leite longa 
vida - traz diversos inconvenientes. Essa- medida pode, por exemplo, 
pôr em risco a credibilidade dos componentes do setor, prejudicando 
sua imagem pela possibilidade de haver discrepâncias entre 
informações de diferentes épocas e regiões do Estado. Como solução, 
foi proposta a Emenda no 2, que suprime o artigo em questão, o que 
não prejudica o objeto principal do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

244/2003, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo -

Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 296/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em pauta 
dispõe sobre a proibição do repasse às empresas privadas do valor 
recolhido em razão da cobrança de multas e sobre a divulgação dos 
valores arrecadados e dá outras providências. 

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. Posteriormente, foi o projeto 
enviado à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua 
aprovação com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de 
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sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, 
VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise dispõe sobre a proibição do repasse às 

empresas privadas do valor recolhido em razão da cobrança de 
multas e sobre a divulgação dos valores arrecadados. 

As empresas encarregadas do fornecimento, da instalação e da 
operação dos equipamentos detectores de velocidade são 
remuneradas de forma variável, uma vez que a remuneração é 
calculada com base em percentuais do montante das multas 
aplicadas. 

As reclamações da população acerca das cobranças de multas 
apontadas pelos aparelhos são inúmeras e, conforme parecer 
proferido pela Comissão de Constituição e Justiça, tal fato, aliado à 
remuneração variável, pode ensejar desconfiança quanto à isenção da 
empresa encarregada da aferição da velocidade estabelecida para a 
via fiscalizada. 

O texto original do projeto de lei veda o repasse de recursos, 
calculados em percentuais, àquelas empresas, e não a contratação de 
terceiros para a prestação de serviços de fiscalização e aplicação de 
multas. 

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça 
visam adequar a forma da aplicação dos recursos arrecadados, 
enquadrando-os na Lei no 9.503, de 23/9/97 - Código Brasileiro de 
Trânsito. 

A matéria foi amplamente discutida pelas Comissões anteriores. O 
caráter meritório da proposta e a ausência de impacto financeiro 
negativo atendem plenamente ao disposto no § 1 o do art. 14 da Lei 
Complementar no 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -
e levam-nos a considerar pertinente o projeto de lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

296/2002 no 1° turno, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - José Henrique.' relator - Jayro 
Lessa- Chico Simões- Sebastião Helvécio- lram Barbosa. 
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ATA DA 3]8 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Adelmo Carneiro Leão e 

-~_-,,;c;~----·-__ Wanderley Ávila 
Sumário: Comf1ar;âcrm~lilt9~:<t"i;.~b.b~dlJia~-- 1a Parte:_ 1a Fase 

(Expe~iente): Ata-~- C6rrespondencfá: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 730 a 
737/2003 - Requerimentos nos 724 a 734/2003 - Requerimento da 
Comissão de _Segura_nça Pública - Co,municações: Comunicações dos 
D~p.utados G1l _Pe~e1ra, Wanderley Avila, Miguel Martini, Domingos 
Sav1o,Dalmo R1be1ro Silva e Arlen Santiago - Oradores Inscritos: 
D!scursos dos Deputados Neider Moreira, Laudelino Augusto, Alberto 
P1nto Coelho, Jô Moraes e Domingos Sávio - 2a Parte (Ordem do dia): 
1a Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Leitura de 
Comunicações - 2a Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação 
de Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
683/2003; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; 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 Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - 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 - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair No~ueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique 
- Laudehno Augusto-: Leonardo Moreira- Leonardo Quintão- Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
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Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramo's - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião ~a varro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 14h14min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- A Deputada Jô Moraes, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, prestando informações 

relativas ao Requerimento n° 141/2003, da Deputada Ana Maria. 
Do Sr. Valdecir Pichioni, Prefeito Municipal de lturama, prestando 

informações relativas ao requerimento do Deputado Doutor Ronaldo 
encaminhado pelo Ofício no 818/2003/SGM. 

Do Sr. Hélio Ferraz Pereira, Prefeito Municipal de Divisa Alegre, 
prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Doutor 
Ronaldo encaminhado pelo Ofício no 818/2003/SGM. 

Dos Srs. Dalmo Messias Latrônico, Maria Célia Gama Peres, João 
Rodrigues dos Reis, Sueli Sampaio Nogueira, Valdecir Pichioni, 
Ademir Ferreira Barbosa, Moisés Matias Pereira e José Edvaldo de 
Souza, respectivamente, Prefeitos Municipais de Campestre, São 
Pedro dos Ferros, Romaria, Pedra do Anta, lturama, São Francisco de 
Sales, São Brás do Suaçuí e ·Monte Azul, e Celso Martins Pereira, 
Chefe de Gabinete ·da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, 
prestando informações relativas ao requerimento encam,inhado por 

c 
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meio do Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão Especial dos 
Convênios.) 

Do Sr. Virgílio Bustamante Rennó, Diretor de Auditoria Assistencial 
da Secretaria da Saúde, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 3.516/2002, da Comissão de Saúde. 

Do Sr. Geor~e Ferna~do Lucílio de Britto, Presidente da Associação 
dos Engenherros Agronomos do Norte de Minas - AGRONM -
encaminhando. a "Carta de Montes Claros li", documento final do "li 
~ncont_ro ~as Agu~s", realizado de 20 a 22/3/2003 naquela cidade. (
A Comrssao de Mero Ambiente.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Ne~t~ oportunrdade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposrçoes: 

PROJETO DE LEI No 730/2003 
~eclara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

MrlaW~·. com sede na localidade de Bom Jesus do Bagre, no 
Munrcrpro de Belo Oriente. 

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

Moradores do Barrro Mrlagre, com sede na localidade de Bom Jesus 
do Bagre, no Município de Belo Oriente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2003. 
lvair Nogueira 

J~stifica~ã?: A Associação de Moradores do Bairro Milagre é uma 
entrdade crvrl com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos 
que não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros 
vantagens nem bonificações a seus dirigentes, associados o~ 
mantenedores, conforme atestado apresentado. 

A referida Associação se encontra em funcionamento há mais de 
dois. anos, pr~sta s_erviços filantrópicos e zela pela melhoria de 
qu~lrdade de vrda dos moradores da região onde atua, promovendo 
açoes de assistência social. 
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Por atender, com base nos documentos em anexo, os requisitos 

exigidos pela Lei no 12.972, de 27/7/98, a referida entidade, por certo 
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa, para ser agraciada 
com o título declaratório de utilidade pública. 

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

- PROJETO DE LEI No 731/2003 
Declara de utilidade -pública o Clube da Melhor Idade Viver e 

Conviver, com sede no Município de Varginha. ·- -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

Viver e Conviver, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se- as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2003. 
Maria Olívia 
Justificação: O Clube da Melhor Idade Viver e Conviver é uma 

entidade sem fins lucrativos, criada em 26/9/2000 com a finalidade de 
promover a integração dos membros do Clube n~s á!eas de s_a~de, 
educação, lazer, cultura, bem como a organrzaçao de ofrcrnas 
ocupacionais visando à construção da.cidadania. 

A instituição atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus 
nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 732/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores 

e Trabalhadores Rurais do Boticão, com sede na comunidade do 
Boticão, Município de Aguanil. -

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

Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais do Boticão, com sede 
na comunidade do Boticão, Município de Aguanil. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãq. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2003. 
Maria Olívia 
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Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores e 
Trabalhadores Rurais do Boticão é uma entidade sem fins lucrativos 
criada em 23/2/89, com a finalidade de promover o desenvolviment~ 
da ?omunidade_ por meio da realização de obras e ações; prestar 
qua1squer serv1ços que venham contribuir para o fomento e a 
racionalização das atividades agropecuárias; combater a fome e a 
po~reza por in~~rmédio de campanhas junto à população e proteger a 
saude das fam11ias, a maternidade, a infância e a velhice. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência 
de meus nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 733/2003 
Declara de utilidade pública o Centro de Formação São José -

"Promoção da Família", com sede no Município de Carmo do Rio 
Claro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação 

São José- "Promoção da Família", com sede no Município de Carmo 
do Rio Claro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: O Centro de Formação São José - "Promoção da 

Família", com sede no Município de Carmo do Rio Claro, encontra-se 
em ple~o e_ regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo 
suas fmalidades estatutárias e sociais, ou seja, atividades 
assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 
Cum.~rindo a ,e~tiçlade os requisitos legais para que seja declarada 

sua utilidade p~blica est~dual, conto com o apoio dos ilustres colegas 
parlamentares a aprovaçao deste 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. 103, inciso I, do Regimento Interno. -

PROJETO DE LEI No 734/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Lagoa Santa- APAE -,com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:,' 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Lagoa Santa- APAE -,com sede ne~se 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado. Os relevantes 
serviços prestados por essas entidades merecem grande destaque,, 
notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, a 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus 
dirigentes. Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de 
subvenções, da promoção de eventos rentáveis, de doações e de 
gestos de pessoas caridosas. 

A declaração de utilidade pública da entidade em nível estadual 
permitir-lhe-á tornar-se apta a alçar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares, para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 735/2003 
Autoriza o Poder Executivo ·a doar ao Município de Cabo Verde 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 

Cabo Verde o imóvel situado nesse município, no Bairro Chapadão, 
com área de terreno de 5.000m2 , com os seguint~s limites e 
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confrontações: 1OOm com Laticínios Polenghui, 50m com Ernesto 
Na varro Pereira, 1OOm com Ernesto Na varro Pereira e 40m com 
Ernesto Na varro Pereira e 1Om com Rua Projetada, conforme 
escritura pública lavrada pelo 1 o Tabelião de Notas e Registros, a fls. 
103 do Lrvro 2 A, sob o no 2/387, do Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento da Escola 
Municipal Professor Pedro Alcântara Ferreira, em atendimento à 
municipalização do ensino. 

Art. 2o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da 
escr~tura públ~ca de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevrsta no artrgo anterior. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Apesar de o ensino na unidade escolar mencionada no 

projeto ter sido municipalizado, o imóvel continua a ser estadual 
conforme certidão anexa. ' 

Por razões de ordem legal, o Município de Cabo Verde encontra-se 
impedido de proceder a reformas e ampliação do imóvel, com vistas 
ao atendimento da demanda escolar, à necessidade do ensino e à 
melhoria da formação do educando. 

A _31° Superintendência Regional de Ensino ouvida a respeito, 
manrfestou-se favoravelmente à doação, conforme documento anexo. 
Nessas condições, é perfeitamente justo o pleito do Município de 
Cabo Verde, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus pares. 

- 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 No 736/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde o 

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

Cabo Verde o imóvel situado nesse município, na localidade da Serra 

I -, 
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dos Lemes, com área de terreno de 1 O.OOOm2 (dez mil metros 
quadrados), com os limites e confrontações constantes na escritura 
pública lavrada no 2° tabelião de notas e registros, a fls. --1 03 do livro 3 
L, sob o n° 5.306, do cartório de registro de imóveis da comarca. 

Parágrafo único - O imóvel se destina ao funcionamento da Escola 
Municipal São Francisco, em atendimento à municipéj.lização do 
ensino. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Apesar do ensino na Escola Municipal São Francisco 

do Município de Cabo Verde ter sido municipalizado, o imóvel 
continua a ser próprio estadual, conforme certidão anexa. 

Por razões de ordem legal, o Município de Cabo Verde se encontra 
impedido de proceder a reformas e ampliação do imóvel para 
atendimento da demanda escolar e da necessidade do ensino e para 
melhoria na formação do enducando. 

A 31° Superintendência Regional de Ensino ouvida a respeito, 
manifestou-se favoravelmente conforme documento anexo. 

Nessas condições, é perfeitamente justo a solicitação do Município 
de Cabo Verde, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 737/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde 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 

Cabo Verde o imóvel situado nesse município, no Bairro São 
Bartolomeu, com área de terreno de 10.425 m2 (dez mil qljatrocentos 
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e vinte e cinco metros quadrados), com os limites e as 
confrontações constantes na escritura pública lavrada no 2° tabelião 
de notas e registros, a fls 160 do livro 3 J, sob o no 4.549, do cartório 
de registro de imóveis da comarca. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento da Escola 
Municipal Oscar Ornelas, em atendimento à municipalização do_ 
ensino. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Apesar de o ensino na Escola Municipal Oscar Ornelas 

ter sido municipalizado, o imóvel continua a ser próprio estadual, 
conforme certidão anexa. 

Por razões de ordem legal, o Município de Cabo Verde se encontra 
impedido de proceder a reformas e ampliação do imóvel para 
atendimento da demanda escolar e da necessidade do ensino e para 
melhoria na formação do enducando. 

A 31 o Superintendência Regional de Ensino ouvida a respeito, 
manifestou-se favoravelmente conforme documento anexo. 

Nessas condições, é perfeitamente justo o pleito do Município de 
Cabo Verde, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus pares a 
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. 

REQUERIMENTOS 
No 724/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Município de Coração de 
Jesus pelo trans~urso de seu aniversário de emancipação político
administrativo. (-A Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 725/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso com o Hospital João XXIII pela 
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realização da Semana de Enfermagem.(- À Comissão de Saúde.) 
N° 726/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com os Municípios de,Santa Rita do 
ltueto e Miradouro pela comemoração da canonização de Santa Rita 
de Cássia, padroeira desses municípios. (-À Comissão de Educação.) 

N° 727/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja enviado 
ao Secretário da Fazenda pedido de informações , acerca da 
prorrogação do contrato entre o Governo do Estado e o Banco ltaú -
BEMGE, realizado no Governo Itamar Franco. (- À Mesa , da 
Assembléia.) 

N° 728/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
apelo à Prefeitura Municipal e ao Ministério Público de Nova Serrana e 
à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado com vistas a que sejam 
tomadas providências com relação a fato ocorrido em Nova Serrana e 
noticiado pelo jornal "Correio da Serra" em 16/5/2003. (- À Comissão 
de Segurança Pública.) 

N° 729/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitado ao 
Subsecretário de Trabalho e Assistência Social e Presidente do 
Conselho Estadual de Assistência Social o envio de cópia do relatório 
de gestão do Fundo Estadual de Assistência Social, relativos aos anos 
de 2001 e 2002. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 730/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia 
Civil com vistas ao aumento do número de servidores especializados 
em procedimentos investigatórios na Delegacia de Polícia de Bom 
Jesus do Galho. 

N° 731/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante
Geral da PMMG com vistas ao aumento do efetivo de policiais em 
Bom Jesus do Galho e à destinação de viatura para a delegacia desse 
município. (-Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

W 732/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à 
instalação imediata da Comarca de Bom Jesus do Galho. 

W 733/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Sabará com vistas à 
publicação do ato de reversão do Decreto Municipal no 626, 9e 1996. 

14 
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No 734/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando 

sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Sabará providências para 
sanar as irregularidades no processo de desapropriação da Várzea do 
Moinho, no Bairro General Carneiro. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja encaminhada 
às autoridades que menciona cópia do relatório dessa Comissão 
sobre a situação da Penitenciária Nelson Hungria. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Gil Pereira, Wanderley Ávila, Miguel Martini, Domingos Sávio, Dalmo 
Ribeiro Silva e Arlen Santiago. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira. 
O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, público, telespectadores da TV Assembléia, o assunto que 
me conduz à tribuna traz preocupações a todos os brasileiros, e, se 
não procurarmos novo caminho para a saúde no nosso País, ela 
poderá piorar, porque vivemos situação de calamidade na saúde 
pública. Faremos pequena resenha para compreenderem como isso 
se desenrola. Naturalmente, não se trata de acontecimento recente 

' mas que vem se desenrolando há muitos anos: o problema de 
financiamento da saúde pública neste País é crônico. 

Grandes problemas apareceram, acumulando-se com a criação da 
Unidade Real de Valor - URV -, depois convertida na nova moeda, o 
real. Toda a economia do dia 1 o de junho de 1994 foi convertida por 
um fator de 2.750. Naquele momento, foi criada uma das maiores 
aberrações do País: a URV Saúde. Houve um fator diferenciado para 
a área da saúde, correspondendo a 3.572. As tabelas do SUS foram 
convertidas pelo novo valor concebido, e, de imediato, todos os 
prestadores de serviços médicos tiveram uma defasagem próxima a 
30%. De lá para cá, outros absurdos vêm sendo cometidos à revelia 
de questionamentos feitos, inclusive na Justiça. O valor convertido da 
URV por 3.572 foi mo!ivo de ação ganha pela Federação Brasileira 
dos Hospitais, em última instância, e, até hoje, não houve negociação 
junto ao Ministério da Saúde para o pagamento da diferença criada na 
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conversão, o que trouxe terrível transtorno aos prestadores de 
serviços da saúde.· Essa ,questão não é partidária; está muito além 
disso. Trata diretamente da cidadania, do direito à saúde pública. 

Em 1999, a Câmara:. dos Deputados lançou o "Manifesto pela 
Saúde". Naquele, momento, levantou-se a. _defasagem dos ·custos 
hospitalares de 1 09%,· acumulados entre 1994, época do Real, até 
1999. Nesse período, o SUS teve reajuste de apenas 25%. Pior do 
que isso: de 1999 para cá, tivemos desvalorização acentuada do-Real 
em relação ao dólar, motivada, primeiramente, pelo início do câmbio 
flutuante e, posteriormente,. pela pressão das exportações, já que a 
cotação do dólar deveria subir. 

Quase todos os insumos utilizados pelos hospitais e serviços 
médicos em geral são importados, e seu preço varia conforme a 
variação do dólar. De 1999 para cá, essa situação piorou e, 
atualmente, é insustentável. Literalmente, estamos no fundo do poço 
em relação à saúde pública. De 1995 até hoje, há uma defasagem de 
150% nas tabelas do SUS. 

Semana passada, entramos em contato com o Presidente da 
Federação dos Hospitais e obtivemos mais informações sobre as 
greves em hospitais importantes para o ·atendimento, que começam a 
pipocar não só em Minas, mas em todo o País. Em Belo Horizonte, 
sabe-se das greves que atingem o Hospital Felício Rocho e a Santa 
Casa de Misericórdia. A situação desses hospitais de referência, de 
porte, amedronta a população. A comunidade carente, que depende 
diretamente do serviço do SUS, está em situação aviltante. A nossa 
esperança, fundada principalmente nas propostas de campanha do 
Ministro Humberto Costa, pouco a pouco se dissipa. 

Esta semana, recebemos o novo informativo da Federação dos 
Hospitais. Lerei trecho de texto do editorial, na 2a página, para que 
compreendam a situação. (- Lê:) "Hoje temos a convicção de que as 
orientações do Ministério da Saúde são de fortalecimento do SUS e 
de que não se está preocupando com a rede privada de hospitais. 
Apesar de esse segmento realizar 70% do atendimento às 
internações, o Governo o está tratando com completa indiferença. Não 
estamos sentindo nenhuma disposição do Governo em nos conceder 
reajuste na tabela de procedimentos, linhas de créditos, etc." Isso é 
extremamente preocupante. \ 
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Há alguns dias, vimos reportagens na mídia tratando da falta de 
leitos. Isso foi motivo de amplas reportagens no horário nobre da TV. 
Houve uma tentativa de intervenção do Ministro da Saúde, para que 
se cumpram as internações sem a existência de leitos. 

Sabemos que o problema da saúde não se resolverá dessa forma. 
Não é criando intervenções , desse tipo, ou seja, pontuais, que 
resolveremos esse problema. E preciso que haja vontade política, ou 
melhor, ponha-se em discussão uma política de saúde. 

Fiquei muito feliz ao saber que o Deputado Federal Rafael Guerra, 
ex-Secretário de Estado do Governo, há duas semanas foi eleito 
Presidente da Frente Parlamentar de Saúde, que congrega mais de 
200 Deputados Federais. 

O Deputado Fahim Sawan apresentou um requerimento na 
Comissão de Saúde, da qual faço parte, que deve ser votado amanhã, 
pedindo a presença do Deputado Federal Rafael Guerra, para 
discutirmos essas questões. Acho extremamente importante que 
nossa Comissão esteja em sintonia com essa Frente, para podermos 
servir de apoio para atuação em Minas Gerais e para trazermos esses 
problemas para nossa Comissão. 

Peço ao Líder do Bloco PT - PC do B, Deputado Rogério Correia, 
que leve essa preocupação à Bancada Federal do PT, que manifeste 
isso ao Ministro da Saúde. Sabemos que os problemas não são 
atuais, que passam por muitos Governos. Se o Governo do PT quer 
administrar o social, que olhe com sinceridade, vontade e 
preocupação a situação da saúde pública no País. É inconcebível que 
hospitais fechem por absoluta falta de sintonia do poder público com 
as questões sociais. Estou indignado com a falta de propostas para a 
saúde pública, com a falta de vontade política de criar uma linha de 
trabalho, uma pauta de discussões que resolva, de uma vez por todas, 
essa situação que perdura há décadas. 

Gostaria também de me manifestar a respeito da reforma 
administrativa enviada pelo Governador Aécio Neves a esta Casa, a 
qual será objeto de discussões muito interessantes nesta Casa. Muito 
foi dito na tribuna ontem e hoje, mas um ponto importante foi 
esquecido, que é a cria_ção do Afastamento Voluntário Incentivado -
AVI. Esse afastamento cria a possibilidade de o servidor ficar afastado 
do serviço público de seis meses a dois anos recebendo 20% do seu 
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salário ao mês. Muitas vezes o servidor insatisfeito vislumbra uma 
oportunidade __ de criar seu próprio negócio ou de partir para a iniciativa 
privada, o que é extremamente importante, porque se tira do serviço 
público quem está desmotivado para trabalhar, dando-se oportunidade 
de crescimento _ a outra pessoa. Resguardando-se - os direitos 
trabalhistas e dando-se incentivo ao servidor para se afastar, 
possibilita-se melhoria de atendimento no serviço público. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto: 
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Assembléia, 
público das galerias. Voltamos a esta tribuna para fazer uma 
homenagem e também algumas considerações sobre uma audiência 
que houve ontem na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas da Casa. 

Faço uma homenagem a valoroso companheiro do Sul de Minas 
falecido na semana passada. Inicio esta homenagem com uma frase 
de Bertold Brecht, já conhecida e que retrata bem a figura desse 
nosso companheiro: "Há homens que lutam um dia e são bons. Há 
outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam 
muitos anos e são muito bons. Há aqueles que lutam toda a vida, 
esses são imprescindíveis". É o caso do nosso companheiro Fabiano 
Viotti, conhecido mestre do Sul de Minas Gerais, falecido no último dia 
8 de maio. 

Fabiano Viotti nasceu em Baependi, em 20 de fevereiro de 1945, 
onde passou toda a sua infância e fez os primeiros estudos. Na 
década de 60 viveu em Belo Horizonte, onde estudou e formou-se em 
História pela UFMG. Militou no movimento estudantil, foi membro da 
Juventude Estudantil Católica - JEC - e da Juventude Universitária 
Católica- JUC -,participou da Ação Popular- AP. Na periferia de Belo 
Horizonte iniciou o seu trabalho de educador, lecionando no 
Movimento de Educação de Base - MEB -, como alfabetizador 
voluntário. 

No final dos anos 60, com o endurecimento do regime militar, após o 
malfadado Al-5, Fabiano Viotti optou por viver no interior e atuar nas 
bases como intelectual orgânico. Foi professor de História em colégios 
de Caxambu, Baependi, Conceição do Rio Verde e outras cidéi,des da 
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região. Atuou como Inspetor de Ensino na então Delegacia 
Regional de Varginha, transferindo-se depois para a Superintendência 
de Caxambu. Lecionou nas Faculdades de Filosofia de Formiga e de 
Varginha e, desde 1975, foi professor titular na Unincor nos "campis" 
de Três Corações e de Caxambu. 

Nosso companheiro Fabiano Viotti foi fundador e grande divulgador 
da União dos Trabalhadores da Educação - UTE -, hoje Sind-UTE, em 
todo o Sul de Minas e em outras regiões do Estado. Fabiano era 
referência regional em tudo que se tratava de Educação. No campo
político partidário, atuou no MDB, na época único partido que fazia 
oposição ao regime militar e, com a fundação do PT, tornou-se o 
principal articulador do partido na região Sul do Estado, fundando 
diretórios em vários municípios. Foi candidato a Prefeito de Caxambu 
em 1988 e a Deputado Estadual, nas três eleições da década de 90, 
sempre, com expressiva votação, contribuindo para a eleição de 
muitos dos nossos companheiros das primeiras bancadas do PT nesta 
Asembléia. Chegou a ser primeiro suplente em 1990. Fabiano 
coordenou todas as campanhas do PT no extremo Sul de Minas no 
Circuito das Águas. Militante de várias pastorais sociais, assesso;ava 
encontros, romarias, seminários, especialmente na Diocese de 
Campanha como também, algumas vezes, nas Dioceses de Pouso 
Alegre e Guaxupé. 

Nos últimos meses, apesar de sua condição física frágil, o que 
nunca foi para ele motivo de desânimo, pelo contrário, com todo o 
entusiasmo que lhe era próprio, atuou como consultor e assessor 
especial voluntário do mandato coletivo pró-cidadania do Deputado 
Estadual Laudelino Augusto. 

Assumiu com vigor o trabalho pela conquista da cidadania, 
construindo o poder popular - teoria e prática que aprendemos 
exatamente com ele. 

No final de abril, em uma reunião de planejamento estratégico do 
nosso mandato, parecendo estar sentindo algo - possuía mesmo 
problemas de coração -, Fabiano chegou a dizer nas conclusões: 
"Quero passar o resto dos meus dias, o pouco que ainda tiver de vida, 
contribuindo para esse projeto democrático-participativo, único que 
pode romper com o capitalismo e construir uma sociedade humana e 
justa". Foi isso que sempre fez e estava fazendo quando sofreu uma 
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parada cardíaca. 
_No dia 7 de maio, há 15 dias, na Câmara Municipal de Caxambu, 

representando a comunidade em diagnóstico que está sendo feito 
naquela cidade, após defender veementemente a realização de 
audiências públicas para o orçamento participativo e presenciãr a 
votação unânime dos Vereadores favoravelmente à sua proposta -
aliás, hoje, está sendo realizada reunião na Câmara sobre a LDO -, 
talvez pela emoção, foi acometido por uma parada cardíaca, vindo a 
falecer no dia seguinte. 

Em seu sepultamento, um dos mais concorridos da região, 
estiveram presentes representantes de várias cidades - do Sul e de 
outras regiões -, professores, políticos, sindicalistas, populares, com 
depoimentos que testificaram a linda história desse baluarte da 
educação e da cidadania. 

As últimas palavras de Fabiano Viotti, na tribuna da Câmara de 
Caxambu, após fazer alguns agradecimentos e receber muitos 
aplausos, foram: "Desejo continuar os trabalhos sob as bênçãos de 
Deus". Certamente, é o que está fazendo neste momento. A nossa 
melhor homenagem será continuar a luta para concretização de seus 
sonhos. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sou solidária com V. 
Exa. e com o povo do Sul de Minas neste momento de perda do 
grande companheiro Fabiano Viotti. Tive a honra e o orgulho de 
conhecê-lo e sei da sua vida dedicada à defesa da sociedade com 

! que tanto sonhamos. 
Os últimos dizeres da sua vida confirmam o seu ideal: ainda 

continuar, mesmo em uma outra vida - nós, cristãos, sabemos que 
continua vivo-, pedindo a Deus para que o nosso País e o nosso povo 
tenham dias muito melhores, que o povo tenha qualidade de vida e as 
crianças possam sorrir - sobretudo neste Governo democrático
popular, que tem compromisso com a maioria da população, 
principalmente os excluídos. Fabiano Viotti dedicou sua vida à defesa 
dos excluídos. 

Quero, então, solidarizar-me com V. Exa. e com todo o povo do Sul 
de Minas neste momento de sofrimento e dor, mas, ao mesmo tempo, 
de esperança por dias melhores. Quanto mais cidadãos e cidadãs 
brasileiros doarem sua vida diariamente para que isso aconteça, mais 
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a nossa esperança crescerá. Por isso, nós, do PT e do Bloco PT-
PC do B, somos solidários, neste momento, com o Sul de Minas, com 
os familiares e amigos e com todos que têm o mesmo sonho do 
companheiro Fabiano Viotti. 

Permita-me, Deputado Laudelino Augusto, aproveitar este momento 
para fazer o registro nesta Casa de algo que, certamente, também era 
sonho do nosso companheiro Fabiano Viotti: hoje, conforme foi 
publicado no "Estado de Minas", a Secretária d~ Educação de Minas 
passará o ensino fundamental de oito para nove anos. Isso é 
importante, fundamental, e queremos deixar o fato registrado. 

Queremos registrar também que já foi anunciada, nesta Casa, pela 
Maria José Feres, há dois meses, a existência de proposta do 
Governo Federal que sinalizou ter encaminhado os recursos através 
do FUNDES para que isso aconteça. Portanto, é uma ação do 
Governo de Minas, mas porque o Governo Federal viabilizou os 
recursos para tal. 

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte. 
Na nossa homenagem ao companheiro Fabiano, lembro palavras do 

Profeta Isaías: "As pessoas que ensinam os outros brilharão um dia 
como estrelas no céu.". Temos confiança de que nosso mestre do Sul 
de Minas brilha no céu como estrela e nos anima a continuar a luta na 
terra. 

Em homenagem a esse grande lutador, por sua ética e 
transparência- e já estava nos assessorando em alguns casos-, farei 
breve comentário sobre a audiência de ontem na Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em que fizemos 
denúncias com relação à estrada que liga Maria da Fé a Cristina. 

Fizemos um requerimento, na presença do Diretor de Construção do 
DER, Dr. Aroldo, pois estamos na expectativa de que os municípios 
sem acesso pavimentado passem a tê-lo. Aliás, é promessa do 
Governo atual, e estamos aqui para fiscalizá-la. Isso é importante para 
o desenvolvimento, para a garantia do direito de ir e vir, para a 
produção e comercialização. 

Com a preocupação de que todo o trabalho seja bem feito, com 
ética, e de que haja bom uso do dinheiro público, fizemos esse 
requerimento. Entre Maria da Fé e Cristina, faz tão-somente dois anos 
que a obra foi entregue, na presença do Governador e do Vice-
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Governador da época, e a estrada está quase intransitável. 
Fizemos visita à região e tiramos fotos. 

Infelizmente, houve omissão por parte do DER local, que tem a 
rodovia sob sua jurisdição, não tendo o Departamento atuádo como 
executor nem como interveniente - como responsável pelo projeto e 
pela fiscalização da obra. 

A obra foi executada sem a realização do projeto final de engenharia 
e foi financiada pela COMIG, que, aliás, parece-me que andou 
fazendo outras obras. Após dois anos de conclusão da construção, o 
pavimento já está em estado precário, como atestam as fotos que 
mostraremos depois. 

Considerando a péssima qualidade do pavimento e tendo 
despendido R$7. 7 40.7 41 ,56, até a presente data, as Prefeituras de 
Maria da Fé e Cristina não intimaram a construtura a reparar os danos 
existentes. 

Recomendamos - e o requerimento já foi votado - audiência pública 
para esclarecer as irregularidades, com a presença dos Prefeitos de 
Maria da Fé e Cristina, dos engenheiros das Prefeituras, do Diretor
Geral do DER, do engenheiro do DER residente em ltajubá, do 
Promotor de Justiça de ltajubá - que trabalha em Cristina e é 
testemunha ocular da situação -, do Presidente da COMIG e dos 
Diretores das empresas Global Engenharia e ENEPLAN Projetos e 
Consultoria, que ganhou a licitação para fazer a fiscalização. 

Também solicitamos à COMIG a relação de todos os convênios 
firmados na última gestão, e ao Diretor do DER que determine ao 
engenheiro residente que nos ajude com um laborista e um auxiliar, 
para que possamos fazer mais uma visita e oficialmente comprovar as 
irregularidades. 

É muito séria a questão, porque se trata do dinheiro público. Foram 
gastos R$7.740.000,00 em estrada que praticamente acabou em 
menos de dois anos. 

Se estamos na expectativa de pavimentar estradas de acesso em 
224 municípios do Estado, é nossa obrigação investigar, porque, 
quando a obra é bem feita, ganham o Estado, as empresas e o povo. 

Estamos acompanhando o processo para ajudar o Governo do 
Estado, porque, se é função do Executivo realizar obras, a nossa é de 
estar fiscalizando-as. Muito obrigado. 

:c 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto 

Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, conforme nos foi possível constatar por meio da mídia, 
chegam hoje a Minas Gerais recursos provenientes dos "royalties" da 
área de energia elétrica, em uma linha de entendimento do Governo 
Federal com o Estadual. Com toda certeza, isso é fruto da 
sensibilidade do Governo Federal, mas, antes de tudo, é resultado do 
trabalho do Governador Aécio Neves, que teve, durante a sua 
campanha ao Governo do Estado e agora à frente do Governo, a 
postura de buscar, com grande determinação e senso de 
responsabilidade que lhe impõem os deveres do cargo, o que é de 
direito ao nosso Estado como ente da Federação. Esse é mais um dos 
exemplos significativos que, nesses cinco meses de Governo, 
pudemos constatar na linha que o Governador expõe: as divergências 
partidárias devem ser deixadas de lado quando os interesses maiores 
do Estado e do País falarem aos ouvidos e ao senso de 
responsabilidade dos homens públicos. A partir desse exemplo, 
devemos criar uma mobilização de todo o parlamento, em busca do 
resgate do "royalty" mineral, que já foi sinalizado pelo Governador 
Aécio Neves. As nossas reservas minerais não renováveis vão para o 
exterior, tornando-se produtos agregados com maior valor comercial. 
Todos temos de empunhar essa bandeira. 

Fiz essa exposição preliminar para que, na qualidade de Líder do 
Governo, possa reafirmar aquilo que todos escutamos em visita 
programada ao Palácio da Liberdade. Chamo a atenção para o fato 
de, nessa visita, não ter havido distinção de bancada de Situação e de 
Oposição. Essa é uma iniciativa do Governador Aécio Neves, até na 
esteira da iniciativa do Presidente da República, que sensibilizou os 
Governadores e a sociedade para as grandes mudanças 
indispensáveis ao País. O Governador teve oportunidade de 
esclarecer os pontos basilares, não do pacote, como querem aqui 
denominar, mas da reforma administrativa. Esclareceu que sua 
decisão se pautava fundamentalmente em três princípios inarredáveis. 
O primeiro deles é a garantia dos direitos adquiridos e, mais do que 
isso, da expectativa de direito do funcionalismo público; o segundõ é 
que a reforma tem como diretriz maior valorização da carreira do 
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funcionalismo público com perspectivas de ascensão; por último, 
,a busca da modernidade do Estado, por meio da eficiência e eficácia 
da máquina pública. É certo que centra-se no funcionalismo público a 
questão essencial da mudança cultural que deve ocorrer, para que as 
secretarias e entidades do Estado tragam o crescimento esperado 
pela sociedade mineira. , 

Tive oportunidade de ouvir aqui parlamentares da oposição (ao 
Governo. Confesso que me decepcionei. Ouviram do ··-próprio 
-Governador essas exposições, respondendo a preocupações 
pertinentes da Bancada do PT e do Bloco, no que diz respeito- ao 
plano de carreira, concurso público para o magistério e aos 
funcionários concursados da FHEMIG. Naquela oportunidade, de 
maneira peremptória, o Governador falou que sua determinação é de 
que os estudos conclusivos sobre os planos de carreira estejam neste 
parlamento no início do próximo semestre. Da mesma forma -e no 
mesmo instante, afirmou que o Estado já havia tomado providências 
quanto aos recursos próprios e inadequados. Disse também que sua 
expectativa e convencimento é o de que a justiça reverterá a decisão, 
em benefício dos concursados e do magistério. Afiançou que os 
concursados da FHEMIG, a partir do segundo semestre, 
gradualmente, começariam a ser convocados para o ingresso no 
serviço público. Portanto, não vejo razão para que, antes da discussão 
do mérito, do aprofundamento das propostas, parlamentares da 
oposição venham a esta tribuna criar clima de instabilidade junto ao 
funcionalismo público, tendo em vista que as propostas não vieram 
para esta Casa, como não vêm, de forma conclusiva ou terminativa. 

A defesa do funcionalismo público não é prerrogativa da Oposição, 
pelo contrário, é prerrogativa desta Casa e de seus integrantes a 
defesa dos interesses dos cidadãos mineiros, com ênfase no 
funcionalismo público. As propostas contarão com a contribuição da 
base do Governo nesta Casa. E por que não da Oposição? Há uma 
orientação, um princípio expressado pelo Governador desde o 
primeiro dia, quando recebi o convite para assumir a Liderança do 
Governo. A Assembléia Legislativa é a casa do diálogo, da busca do 
entendimento, do consenso, e a Liderança do Governo primar-se-á 
por esse exercício. 

Mas, por outro lado, nas convicções do Governo, no trabalho da 
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base parlamentar do Governo, quando não chegarmos ao 
entendimento, não ficaremos tutelados, muito menos condicionados 
por questões pontuais que, na visão da Oposição, queiram desvirtuar 
a questão central desta reforma, fundamental para a modernidade de 
nosso Estado. 

Manteremos o diálogo, aliás, fico muito à vontade, porque é do perfil 
do Governador e deste humilde parlamentar a busca do diálogo 
permanente como forma de solução. Mas, como Líder do Governo, 
farei prevalecer aquilo que for convicção do Governo para que essa 
refor112a prevaleça. Para isso, contamos com os parlamentares que 
co~poem a base do Governo. Vamos dialogar, discutir, buscar o 
merito das questões. 

Vamos seguir, e faço recomendação aos parlamentares da 
Oposição, o conselho do Presidente Lula. Que a Oposição deixe de 
fazer bravatas para entrar no mérito das questões. Reconheceu isso 
de público e agora tem responsabilidade da investidura maior dest~ 
nosso País. Está enfrentando imensos desafios, para isso, vai contar 
com a mobilização de toda a sociedade, inclusive os partidos de 
oposição, que já se manifestaram desta forma. 

Pela manhã, quando vi esse texto colocado pelo Governo, como 
forma de esclarecer, de maneira indubitável, todos os pontos da 
reforma, recebi solicitação do Líder da Minoria, Deputado Roberto 
Carvalho, que não conhecia ainda o teor dessa matéria. E tomou 
conhecimento sobre a matéria e me devolveu, dizendo que o Governo 
estava panfletando pelo jornal "Estado de Minas". 

Digo ao Deputado que muito antes pelo contrário, não há 
panfletagem, e sim compromissos renovados publicamente. Quero e 
tenho a convicção pessoal de que vou emoldurar essa matéria para 
presentear o Deputado Roberto Carvalho. Tenho a certeza de que, 
org~lhosamente, vai ostentá-la em seu gabinete, porque o que está 
a~u1 _expresso é o desejo inequívoco de avanços para a sociedade 
m1ne1ra e para o Estado. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Alberto Pinto 
Coelho, nosso Líder, congratulo-me com o que disse V. Exa. A 
situação do País é _delicada, como é também a de nosso Estado 
sobretudo a fiscal. ' 

Sabemos quanto o Governo Federal, por intermédio da liderança do 
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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está fazendo, contrariando 
mesmo os seus princípios, pelo menos de discurso, para colocar este 
País no rUmo correto. Minas Gerais é parte do País. Respeitamos o 
Presidente por este ponto de vista. E seria de bom alvitre, construtivo, 
que todos nesta Casa também pudessem ter o mínimo de respeito 
com nosso Governador, exatamente porque está movido pelas 
melhores intenções. r 

Fica, então, um apelo à Casa. A oposição é importante, .. é 
construtiva. Fiz parte da Oposição no Governo passado. 
Evidentemente não virá para esta Casa projeto perfeito, porque o ser 
humano é imperfeito. 

Concordo com V. Exa. que não é honesto pegar no detalhe para 
desmontar todo um projeto, que é de boa intenção. Pedimos 
coerência e honestidade nesta Casa. Parabéns! 

O Deputado Rogério Correia - Sugerimos a realização de um 
seminário sobre a reforma proposta pelo Governo. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Deputado Rogério Correia, 
lamento não poder conceder aparte a V. Exa, porque meu tempo 
acabou. Vou concluir o meu pronunciamento. 

Respeito as posições e sugestões, mas esta Casa tem um rito 
próprio, que permite, com segurança, o aprofundamento das matérias, 
quanto ao mérito. Temos as comissões temáticas permanentes. Nada 
substitui a função das comissões e deste Plenário, que é soberano. 

Conclamo as lideranças sindicais. Nós, da liderança da base 
governista, estamos abertos ao diálogo, receptivos ao entendimento, 
e, mais uma vez, digo que encontrarão guarida para toda e qualquer 
questão que diga respeito à reforma ou a outra matéria. O Governo é 
sensível, sabe ouvir, acolher e reconhecer, se necessário, o 
aprimoramento das suas posições, mas jamais fugirá do tema central, 
ou seja, deixará que tirem a questão central da discussão. Não 
permitiremos isso nesta Casa e nos faremos prevalecer. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente, caras Deputadas e 

Deputados, são muito importantes as palavras do Deputado Alberto 
Pinto Coelho. Isso é o que a oposição tem como norte. O clima de 
instabilidade não é provocado pelas justas e legítimas observações e 
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resultado do desmonte da má uin . . o . overnador. E o . 
determinado pelo alcance des~as ~~~~lca, CUJO aprofundamento será 
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. que es a em discussão é o futuro de Min 
cnse, cuja natureza deve ser compreendid asi· que passa por grande 
caminhos para solucioná-la. Isso é o ~· a lm de encontrarmos os 
primeiros estudos e análises as ro quet Importa. Conforme os meus 
contracorrente da história de Mina~ posas do Govern~dor estão na 
da máquina pública para impulsi~n~ure ::um~re neces~ltou do reforço 
~ 902, na época de João Pinheiro um _e~envolvlme~to. Desde 
Impulsionadas pela máquina estatai a sene. de medidas foram 
criação da Vale do Rio Doce. ' como a Cidade Industrial e a 

Compreendemos e aceitamos que o E . . 
crise de natureza fiscal finan . stado esteJa. passando por 
Cotidianamente, convivem~s com c~lrad e dos s~rvlços públicos. 
pública, com os impasses da área e~ ra~as do Sistema de saúde 
fragilidades do sistema de seguranç~ca~~~al e, sobretudo, com as 
compreendermos as razões dessas p~ lca. No entanto, se não 
remédio errado. Diagnóstico e uivoc cnses poderen_lOs -aplicar o 
cujo resultado poderá ser fatal. q ado levara a medlcaçao errada, 

Lembro que essa crise fiscal e f · · . modelo adotado. mancelra e mUlto antiga e é fruto do 

. Quanto foi cortado até aqui, desde d. ~mplantação do modelo econômico a e~ad~ de 90, com a 
Internacionais? E resultou em qu~? N de s~bmlssao aos mercados 
déficits acumulados desde os id;~ d o apn~oramento dos cortes e 
serviços públicos estão precários porq~ep~~~~;~ governo_ tuca~o._ Os 
desestruturação e desorganização A .t _ esmonte. dem1ssoes, 
Acho satisfatório o Deputado Albert. d" SI uaçao me preocupa muito. 
disposta a contribuir mas a o lzer que a_ base governista está 
efe~ivamente tirem 
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E~tado do~~~as~e.aprovaçao de projetos que 

Digo aos caros Deputados e D 
diagnósticos. O primeiro refere-se às eg~tadas que tenho dois 
maquiam um pouco o processo de me I . as ~ornadas. Elas apenas 
sejam adequados à Lei de Res on;a~t?s flsca~s, para assegurar que 
recursos de fora. Poderia enten~ abllid~de_ ~~~cal, e para conseguir 
medidas não levassem à ab erl ctomod JUStlflca~el t~is razões, se as 

so u a esorgamzaçao da máquina 

--......, 
I 
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pública. Estou as.sustada com a forma e a engenharia política com 
que as normas estão sendo apresentadas! Nenhum dos projetos cria 
política remuneratória - que isso fique claro. E a ·LDO especifica a 
inexistência de margem para expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado. Leia-se: não há margem para expansão de gastos 
com a folha de pessoal. Só se houver demissão generalizada. Os 

projetos apontam para essa perspectiva. 
Há ainda a criação do prêmio de produtividade, condicionado à 

disponibilidade financeira, de acordo com o art. 33, § 3°. Essa 
disponibilidade já é assegurada pela LDO, e não existe. Há projeto 
criando também o adicional de desempenho incidente sobre o 
vencimento básico, que depende de avaliação semestral. Sabemos, 
com absoluta certeza, o que isso incorporará na dinâmica da estrutura 
pública. Há ainda o acordo de resultados, instituído pelo Projeto de Lei 
no 717, que é o mesmo que trata do prêmio de produtividade 
estabelecido em outro ·projeto. Pasmem, caros Deputados e 
Deputadas! Ele defende que 50% do prêmio servirá para o pagamento 
da dívida pública estadual. Além de suas próprias dificuldades 
financeiras, os servidores serão sacrificados para pagar a dívida. Os 
outros 50%, no caso de disponibilidade, serão recuperados em 

prêmios . 
E o estabelecimento do banco de. horas? A questão central e mais 

importante, Deputado Alberto, é a desorganização da máquina 
pública. Estão criando três tipos de servidores: os do regime antigo, os 
do regime a ser implementado e aqueles pertencentes à CLT. O 
serviço público não é empresa privada! Ele tem que ser aferido! Uma 
coisa é produzir 50 carros, outra é discutir a produção de consultas, a 
qualidade, o número de prisões a serem construídas e os critérios de 
pródutividade, porque o serviço público é diferente do privado. 

Preocupa-me o clima de desestruturação e desorganização, que faz 
com que convivam no mesmo órgão, que irá avaliar a produtividade 
para inserir no acordo de resultados, três tipos de servidores. E como 
irão se comportar? Que estímulo terão? Esta a preocupação central 
que contraria a perspectiva de modernização do serviço público. A 
modernização deve incluir avaliação de desempenho, um processo de 
metas institucionais que assegure uma renovação, mas isso se faz 
com valorização, treinamento e qualificação dos servi~ores, com 



1410 
eq_uiparação, . i~stru~e~talização da máquina pública, com 
m_ed_lcos prof1Ss1ona1s, 1n~o~matização da rede, com a segurança 
publica tend? recursos suf1c1entes para enfrentar a criminalidade. Não 
~e ~az penalizando os servidores e criando disputa no interior de cada 
orgao. 

_Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini, para que v. Exa. não 
d1ga que recuso polêmica. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Jamais diria tal coisa sobre 
V. _Exa., que, além de brilhante parlamentar, é sempre cortês, gentil, e, 
a~1~a de tudo, . de~ocrata. Acompanhando seu raciocínio, tenho 
duv1das se este e o _discurso_ para o Estado de Minas, na situação em 
que _s~ enc~ntra. h~Je. O Pa1s e o Estado estão em crise, ou seja, a 
a?m1n1~traçao publica do Brasil. Há três tipos de servidores, e há 
~~s~orço~s absurdas em nosso Estado. Exatamente dentro desta 
log1ca,_ ~leram as reformas, não apenas para que este Governo, mas 
os prox1mos. governantes, faça as correções. Se essas medidas 
houv~s~em Sido to~adas_ n~ pa~~ado, já haveria um plano de cargos 
e sa:ano~ ~o serv1dor publico, Ja estaria solucionada a questão da 
funçao_ publica, dos contratados, etc. Mas o Governador Aécio Neves 
a~sum1u o c~mando do Estado com esta realidade: 73% do orçamento 
dispensado a folha d_e pagamento, uma dívida consolidada que deve 
se~ honrada, o custe1o da máquina administrativa, etc. Não há como 
a~rr de maneira dife~ente, a menos que essas emendas sugeridas 
d_1gam como consegurr recursos para viabilizar o Estado. As medidas 
VIsam a gerar condições em médio e lo_ngo prazos para que 

0 Gov~rno possa fazer todas as correções. E preciso ter receita para 
c?bnr despesa. As receitas não são inventadas, mas o art. 17 da LDO 
~1ncula ? crescimento do Estado ao benefício dos servidores. Mas não 
e poss1ve1 pagar aos servidores e deixar de pagar ao Governo 
Federal. 

~ ~eputada Jô Moraes - Quem está desorganizando e criando os 
tres_ t1po_s de servidores são essas reformas. Alternativa para enfrentar 
a cnse f1scal e orçamentária existe. 

P~r que não se a_ltera e se aprofunda a fiscalização, para que 
efet1v~mente s~ a~pll_e a base de arrecadação? Por que não se altera 
o perfil da renunc~a f1scal, e não apenas a legislação federal, que o 
onenta e determ1na? Temos autonomia para alterar o perfil da 
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renúncia .fiscal, que atinge 27% da receita tributária.' Com certeza, 
existe alternativa para enfrentar a crise · financeira, que todos 
reconhecemos, se deixarem. · · 

Concluo com esta frase: diante da crise existem dois campos, há 
quem ganha e há quem perde. O Governado_r Aéci~ Neves - com todo 
0 respeito à sua boa intenção; mas boa 1ntenç:ao nunca resolve~ 
problemas políticos - está escolhendo quem pag~~a para o E~ta~o sa1r 
da crise financeira. Não são os grandes, que Ja se apropnaram da 
renúncia fiscal e dos subsídios do E~tado; são os servidores·, que 
neste momento, mais uma vez, trabalharão e serão levados · à 
demissão para enfrentar a dívida, contra a qual sempre f~ram. · 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputada, e exatamente 
nessa linha que caminha o Governador Aécio Neves, qu~n?o ~ponta, 
no art. 17 da LDO, em que está assegurado que o superav1t existente 
no Estado refletirá no benefício de aumento salarial para o servidor: 

Tenho a certeza de que, em breve, V. Exa. reconhecerá, dessa 
tribuna, a ação firme deste Governo para co!rigir as d!storções de 
sonegação, de elisão fiscal e de outras questoes que h~ no Estado. 
Esse benefício já está previsto e refletirá em reajuste salanal. 

A Deputada Jô Moraes - Os. números dirão, com certeza, que com 
esses dados não haverá nenhum tipo. de aumento ou ganho para o 
servidor. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Reitero ~onvite a? Líder 
do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e tambem ao L1?er da 
Maioria, Deputado Miguel Martini, para· assinarem requenmento 
apresentado pela Bancada do PT; junta~ente com o PC do B, 
solicitando a realização, nesta Assemble1a, com a presenç~ . ~e 
Secretários de Estado e representantes de sindicatos, de sem1nano 
sobre a reforma do Estado - assim chamada pelo Governador, para 
fazermos a mesma discussão que fizemos sobre a Previdência e, 
agora, sobre a reforma tributária. . _ 

Espero que o Governador· Aécio Neves _q~e1ra o debate, ta~ 
anunciado pelos Líderes do Governo e da Ma1ona. Esse de?ate sera 
produtivo. O seminário é um dos inst~umento~ para se, realizar esse 
debate, que, aliás, deveria ter sido fe1to antenormente a _remes~a do 
.pacote. Mas mesmq após a vinda do pacote, pode h_aver d1scu~sao. 

Parabéns, Deputada Jô Moraes, pelo seu pronunciamento. 1 · 
. ' 
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A Deputada Jô Moraes - Obrigada. 
O Sr. Presidente - ~om a pal?~ra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputad_o. Dommgos Sav1o - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, VISitantes e telespectadores da TV Assembléia, antes de 
ab~rdar assunto que desperta, nesta tarde, a atenção de todos, 
reg1stro que hoje é o Dia Nacional da Cachaça, criado pelo 
Governador ltam~r ~ranco e esta Càsa. Embora muitas vezes seja 
trata?o co~ cunos1dade, foi uma demonstração de respeito e 
cons1der~~ao com esse produto genuinamente mineiro. Produto que, 
a~ contrano do que alguns pensam, é responsável por centenas de 
milhares de empregos. São aproximadamente 380 mil mineiros que 
de algum~ ~ane~ra, plantam cana, colhem-na, trabalham na produçã~ 
e _ comerc1alizaçao da aguardente. Logicamente, sabemos que o 
numero de pessoas que o consome é muito grande. Mas somos 
defenso.res daqueles que entendem que esse produto deve ser 
consumido, tratado como a~imento, corn_o algo que possa nos propiciar 
momento_s de descontraçao, de alegna, mas, acima de tudo com 
moderaçao. ' 

Por isso somos parceiros da Associação Mineira de Produtores de 
Aguardente de .Qualidade - AMPAQ. Faço menção a essa data não 
apenas n~ se~t1do comemorativo. Sou muito reservado à questão de 
datas, po1s, a~ vezes, nos remete a pensamentos demagógicos. 
Em?.rega~do ~1lhares de mineiros, esse segmento sofre o revés da 
pol1t1ca tnbutansta persistente neste País. 

Existem produtores artesanais de cachaça que pagam por 
embalag~m~ até R$2,00 de IPI, enquanto cachaças de botequins, 
res~onsave1s pelo alcoolismo desenfreado, comercializadas e 
fabncad~s em larga escala, com margem de lucro maior que as 
artesanais, pagam R$0,30 ou menos. Um produtor de cachaça 
artesanal .e~prega ~ilhares de pessoas, e uma única fábrica que 
produ~. m1lhoes d~ litros, que emprega meia dúzia de pessoas, é 
benef1c1ada co~ 1mposto reduzido. Quem faz o produto artesanal, 
e';lpregando milhares de pessoas, terá de pagar R$2,00 por unidade, 
so de IPI, s~m falar no IC~S. Portanto, há clara demonstração da 
força das us1nas e dos carte1s, levando às decisões do Ministério da 
Fazenda d: tri.butar, -~e forma ~a.drasta, o pequeno produtor, que 
produz no amb1to fam11iar, e de pnv1legiar os grandes monopólios das 
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usinas do álcool e das exportadoras de aguardentes. 
1 

Tenho outro assunto para tratar. Infelizmente, temos dúvida sobre o 
prevalecimento da sobriedade. Coerência não pode ser palavra 
barata, colocada a toda a hora no discurso, mas não em prática. 
Temos de ter respeito com o nosso eleitor, que se pergunta. o que 
pode esperar de nós, do País. Se não houve~ coerênci~, que se mude 
de opinião, mas se justifique. O PT d1sse, publicamente, por 
intermédio do Presidente da República, que, quando estamos na 
oposição podemos fazer bravata, pois não temos de .colocá-~a em 
prática. Depois a conversa muda. Mais surpreendente fo1 o Pre~1dente 
da Câmara Federal dizer que não se aprovavam determmadas 
decisões não por não se acreditar que não fossem benéficas ao País 
nem por não se concordar com elas, mas porque, politicam~~!e, não 
lhes interessava aprová-las. O PT admite que mudou sua op1mao com 
relação à reforma tributária e à Previdência, o que não condenamos. 
Foi uma atitude responsável para com o País. No entanto, outra 
mudança surpreende-nos. Tenho nas mãos a e~enda à Con~tit~ição 
citada pelo Deputado Antônio Carlos Andrada. Tivemos a cunos1d~ade 
de procurá-la nos arquivos da Casa, assim con:'o todos de~em !a~e-lo, 
até mesmo os que mudaram de opinião, depo1s de reflexao sobna. O 
art. 35 diz: "É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor 
público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. § 1 o - O servidor público estáv~l só perderá o c~rgo: 
1 -em virtude de sentença judicial transitada em Julgado; 11 - med1ante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 111 
- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa". 

Isso foi votado e faz parte da Carta Magna. Portanto, é I íquido e 
certo. Deixo clara a minha posição de que é um absurdo qualquer 
hipótese de demissão sumária sem ampla defesa, ou seja, deixar a 
eliminação de servidor na mão de decisão autocrática .. Por outr?. lado, 
é absurdo negar ao cidadão, à dona de casa, ao pa1 de fam11ia, ao 
trabalhador, ao empresário, ao jovem, ao estudante, enfim, ~o ~ovo 
mineiro o direito de avaliar quem trabalha com competenc1a e 
seriedade para ele. Isso é inadmissível. Quem não. entende. que_ os 
tempos mudaram não está vendo o que o mai.s -~u~1lde dqs c1d~da?s 
já enxergou. O serviço público tem de ter ef1c1enc1a e competenc1a, 

I, 
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definida somente por critério de avaliação, com justa e ampla 
defesa de quem porventura for julgado incompetente. 

Portanto, é preciso que isso fique claro para que não percamos 
tempo e credibilidade perante os cidadãos, que perguntarão se estará 
de fato sendo discutido o projeto ou as eleições para daqui a alguns 
anos. "Será isso um palanque para desestabilizar o Governo Aécio 
Neves, inviabilizá-lo e torcer para que não dê certo ou, como mineiros, 
discutem sobre os meus interesses?" Felizmente, o povo já não é tão 
bobo e não cairá nesta conversa, pois está amadurecendo. 

Então, é preciso discutir o projeto e não sistematicamente chamá-lo 
de pacote no momento em que entra nesta Casa, sendo que ainda 
não tramitou pelas comissões nem foi feita sua leitura inicial. É preciso 
pensar duas vezes que o eleitor não aceitará mais essa conversa -
bravatas - de que houve mudanças porque agora "estou no poder". 
Não inviabilizaremos o Governador Aécio, mas nos uniremos a ele. 
Que ele faça um grande governo em Minas Gerais é o que espera o 
povo mineiro. A grande maioria que elegeu o Presidente Lula também 
quer o mesmo. 

Por isso digo que apóio o Presidente e aceito a sua mudança de 
postura. O Brasil precisa se modernizar. Se as mudanças não 
tivessem sido obstruídas nos oito anos que antecederam o Presidente 
Lula, talvez o País não estivesse vivendo o desemprego e os juros 
altos. 

Logo, conclamo os Deputados a discutir o projeto e a não inviabilizar 
o Governo, porque o povo mineiro não quer nem aceitará isso. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

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

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos _Pimenta- Sr. Presidente, gostaria de fazer duas 

comunicações importantes. A primeira é que, na próxima segunda
feira, dia 26/5, às 9 horas, realizaremos audiência pública de extrema 

importância 
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seg~ran9a llà.o . ontes Claros para debater a questão da 
serao _ ~lsclltid0~0 na cida~e. mas também na região. Quatro temas 
questa _das inva ~ela soc1edade montesclarense. O primeiro é a 
apr~e~sao. soes de terra no Norte de Minas causando grande 

Ja d1sse ·· ' 
. d Por v .. 

· barnl e P61vor anas vezes e repito que o Norte de Minas é hoje um 
i Estare~os disc~'i Prestes ~ expl~di~ P?r essas questões fundiárias. 
1 Norte e Minas ndo tambem a v1olenc1a nas escolas, na cidade e no 
S~gu~ança Públ' · Faço um apelo aos membros da Comissão •de 
pnmelra de urn~ca. ~ aos Deputados que quiserem participar. Será a 
em Montes Cl sene de reuniões, que terá início no Norte de Minas 
Est~~0 · E:~tarã_~ros, e que se estenderá pelas outras regiões d~ 
~ollclaa Militar. 1 ~resentes autoridades da área, da Polícia Civil e da 
lmens mente qu ernos fazer uma ampla discussão e gostaríamos 
esse ~ema na. n e a Comissão estivesse presente, não só prestigiando 
a sociedade nor~ssa. região, mas também prestigiando principalmente 

A seg~n~a co e-~mei~a que já anda por demais apreensiva. 
no Plenano, ernrn~n~ca~ao, Sr. Presidente, é que temos a honra de ter 
uma. pequena. ci VISita a Casa, o Prefeito José de Souza Gomes, de 
um ntual que fa dade do Norte de Minas, Verdelândia. Está repetindo 
e a~~r~ em 20~ nesta Casa há três anos. Esteve aqui em 2001, 2002 
samta~las deste ~· !raz~ndo um problema grave que as autoridades 
que s retere , ais te1mam em não acatar e não lhe dar respaldo 
q~e a .~~~nde i~ doença d~ c~agas naquele município. Foi necessári~ 
Mma~ • O 1 e Prensa m1ne1ra - os jornais "Hoje em Dia" "Estado de 
auton~ades s~~" .- fizessen:' um~ d~núncia para chamar ~tenção das 
d~ Saude. o S tanas do Pa1s, pnnc1palmente as ligadas ao Ministério 
Cita. que no r. Pr~f~i~o. na reportagem, cita o drama da população. 
habitantes, mo~un1c1p1o de Verdelândia, uma cidade de 7.000 
Chagas. Cita. em de 20 a 30 pessoas por mês de doença de 
adolesc~ntes t~d comprova que m?rrem adultos, crianças, jovens e 
fazer !~1 dar u os os meses na Cidade de Verdelândia. O que pôde 
funeranas de ma sustentação social às famílias. Teve que contratar 

No a~o Pas~utros municípios para atender às famílias carentes. 
transr:'lssor dado, fomos desafiados a provar a existência do barbeiro 
barbeiros que a doença de Chagas, e o Prefeito trouxe dois litros de 

' de urna maneira hilária, foram soltos na Comissão de 
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aude, caus~n_do_? ~a1or rebuliço. Foi necessária essa atitude 

para que ~ M~msteno f1zesse um levantamento preliminar no Município 
de yerdelan~1a e, numa mostrage~ de apenas 20% da população, em 
ma1s de 40 ?'o das pessoas exam1nadas foi constatada a doença de 
Chaga~, e~ algu_mas delas _n~ fase aguda. Espero que o Município de 
Verdeland1a, ass1m como vanos outros municípios do Norte de Minas 
mereça _a atenção das autoridades sanitárias. É um absurdo em plen~ 
2003 _amd_a verm~s. jovens_ morrerem de doença de Chagas. A 
Orgamzaç~o ~und1al de Saude concedeu a Minas Gerais um prêmio 
pela errad1c:_aç~o da doença de Chagas. Está aí um exemplo vivo de 
que ~ste prem1o _realmente precisa ser questionado e que algo urgente 
prec~s~ . ser f~1to e~ benefício, principalmente, dos pequenos 
mumc1p1os. Mwto obngado. Parabéns ao Prefeito José de Souza 
Gomes pelo seu tra_b~lho e s~a luta em favor de seu povo. 

O Deputado Rogeno Corre1a - Sr. Presidente, pedi esta questão de 
ordem para _pod~r explanar, com mais tranqüilidade, uma proposta 
que ontem d1scut1n;_os na bancada do PT e do PC do B. Solicitamos à 
Mesa d~ ~s~emble1a~ em e~pecial ao seu Presidente, a realização de 
u~ ~emmano ~ara d1scussao deste pacote enviado pelo Governador 
~ec1o _ Ne~es a_ Assembléia Legislativa, no último dia 15. Nossa 
1nte_nçao e r~allzar um debate sobre o tema e os conteúdos dos 
projetos de le1, ~mendas constitucionais e projeto de lei complementar 
que chegaram a Casa. Espero que nosso pedido tenha da Mesa e de 
V. Exa. uma compreensão necessária. 

Já discutimos aqui um seminário sobre a reforma da previdência 
9uando esc~tamos os servidores - nem todos satisfeitos com ~ 
perfomance que o Lula propôs -, sobre todas as suas reivindicações. 

O p~s~~al reclamou e apre~ent?~ sugestões. Vamos fazer agora um 
sem1nano sobre a reforma tnbutana, também proposta pelo Presidente 
Lula. 

Houve por parte da Presidência da Mesa a compreensão de fazer o 
debate das reformas do Governo Lula. Não é possível que não vamos 
fazer um seminário s?bre as reformas do Governador Aécio Neves. 
Emb~r~ e~ as considere contra-reforma, porque vão no sentido 
contran~ a mode~niz~ç~o . do serviço público e em especial a 
c?loc~çao do serv1ço publico para os mais pobres. É necessário 
d1scut1r esse tema. 
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. É claro que virão aqui os Secretários de ·Estados e outras 
autoridades para discutir no seminário. Vou entregar a V. Exa. o nosso 
,requerimento em que solicitamos a realização ?esse s_emin~rio. _Trata
se de fazer o debate democrático que amda nao fo1 fe1to. O 

. Governador disse que esse debate seria realizado na Assembléia 
Legislativa. Peço a V. Exa. que dê guarida a esse requerimento. 

Escutei as análises do Líder do Governo e de outros Deputados, no 
entanto, não posso concordar com as regras ref~rentes . aos 
funcionários como está sendo proposto um dos projetos. Garanto·a V. 
Exa. que esse projeto não tem o respaldo de nenhum funcionário 
público nem de nossa bancad~. Para ~niciar ~m processo de 
discussão o Governo deveria ret1rar o projeto, ate para chamar os 
sindicatos' para um diálogo real. Chamar para o diálogo e advertir para 
terem cuidado porque podem ser demitidos não é chamar para um 
diálogo democrático. Então, fica a observação . de um. ponto_ que 
colocamos como crucial para poder avançar inclusive na d1scussao do 

pacote do Governador. , . , 
Sr. Presidente, quero fazer uma denuncia. O Governad?r so pensa 

em corte, Deputado Roberto Carvalho, achando que va1_ resolver _o 
problema do Estado com a tesoura, com o corte. Hoj_~· o M1nas Gera1s 
publica mais dois cortes, todos no IPSEMG, que, alias, ? G_ove~ador 
parece querer sucatear abrindo caminho para a pnvat1zaçao. O 

primeiro corte é (-Lê:) . . _ 
"Fica suspenso temporariamente o processo de mscnçao de 

segurado facultativo para o fim de _concessão pe!o. IPSEM~ de 
benefício, assistência médica, hospitalar, odontolog1co, soc1al e 
farmacêutico, etc. Esses benefícios foram suspensos, p_or tempo 
indeterminado, para os pais dos servidores e para ?~ filhos c?~ 
menos de 21 anos. Custamos a conseguir esses benef1c1os na Le1 n 
64, aqui votada. E o Governador faz_ esse _co~e, qu_~ va! no bolso _do 
segurado que é dependente do s~rv1~or. p~bllc?. Alias, as vezes, e a 
única dependência que tem de ass1stenc1a a saude. 

Outro corte. (-Lê:) 
"Fica suspenso, 30 dias após a publicação desse decreto, o 

atendimento, por parte dos profissionais credenciados para o IP~~M~ 
Família até que seja feito um levantamento". O IPSEM~ Fa~11la ~o1 
um sucesso. E o Governador faz mais esses cortes, mse:ns1vel as 
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necess~da?es que tem os servidores públicos. Muitas pessoas vão 
ser preJUdicadas por esses cortes. 

Tenho certeza de que a base de Governo não foi consultada, porque 
os Deputados, ?o Governo, no passado, elogiaram, e muito, tanto 0 

I~SEMG-Famll1~ como a adoção da inclusão do segurado facultativo a 
f1m de ~onc~ssao de benefício do IPSEMG. É um dó. Esperamos e 
vamos fiscalizar para que isso não fique mais de 30 dias no caso e 
para que o temporário não seja permanente, no outro cas~. ' ' 
~ _Deputado Roberto Carvalho - Ontem, da tribuna, fiz uma breve 

analise a respeito do ~roj~to, que é uma volta ao passado - que não 
deu _certo_ - e_m relaçao a contratação de celetistas. Hoje, o nosso 
q~endo, mteligente e brilhante Deputado Bonifácio Mourão foi à 
tnb~na defender esse projeto, cometendo, apenas, um ligeiro 
eqUivoc~ .. Ele. não o leu, defendendo-o como se fosse temporário. 
Temp,oran~ fo1 o que o Governador nos falou. Talvez, o Governador 
tam~em nao o te~ha lido._ O projeto regulamenta a contratação de 
serv1ço por tempo_1ndeterm1nado. Esse "in" faz uma diferença brutal. 

Nossa assessona fez levantamento de quanto custa o celetista para 
todo e qualqu~r empreg~dor. O Estado, diga-se de passagem, já 
contra~ou c~let1sta, depo1s fez a unificação, que foi uma grande 
conqu1~ta. F1c~ vendo o Deputado Bonifácio Mourão e lembro-me do 
se~ya1,_que fo1 um dos que mais defendeu, no Congresso Nacional a 
umf1ca~ao dos regimes jurídicos do Estado, com a sabedoria' e 
conhecimento que possui, como avanço para profissionalizarmos o 
Esta_do ,e. acabarm?s comA aquela balbúrdia de vários regimes - um 
func1on_ano com do1s ou tres regimes. Quem é celetista tem Fundo de 
Garant1a; quem não é não tem. Quem é celetista tem direito a outros 
pagamentos que o Estado teria de fazer e não fez. 
~ara elucidar os nossos queridos colegas, a assessoria levantou: 

hoJe, as empresé!ls tem de recolher Fundo de Garantia e INSS- 37,3% 
~obre Aa f?lha. E muito mais caro do que o estatutário. E vejam a 
1ncoe~enc1a: o Gove~nador man~a a reforma da previdência para 
equ~llzar essa questao e, no bojo da justificativa, diz que um dos 
mot1vos da contratação de celetistas é exatamente a de não onerar 0 

Estado na aposenta_doria desses servidores. O Governo Lula 
apre~en~ou prop~sta que defendemos, e a proposta do Governador 
tram1tara concomitantemente com a do Governo Federal. Então, por 
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que a contratação de celetista, se é muito mais caro e se, em 
outras épocas, o Estado não recolhia os pagamentos devidos? Têm 
de se recolher 20% de INSS, 3% de Seguro de Acidente de Trabalho, 
5,8% de SESI, SENAI e SESC, 8,5% de FGTS, ,•e,- em caso de 
rescisão de contrato, 40% do depósito do Fundo de Garantia. 

Além disso, na -proposta do Governador, acaba-se com a 
insalubridade. Porém, o celetista tem direito à insalubridade pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o Estado manda cortar o 
que introduz, como se fosse algo novo, mas é ~ais velho d? que 
todos nós. Na realidade, esse projeto foi um equ1voco. Acredito na 
boa-fé do Governador. Devem ter-lhe falado que se tratava de projeto 
por tempo determinado, como ele nos disse, o q~e é _outra hist?r~a. 
Funcionário por tempo determinado, no caso de ep1dem1a ou traged1a. 
Então, devem tê-lo enganado. Gostaria que a liderança do PSDB 
solicitasse a retirada desse projeto, pois não aponta para a 
modernização. Muito pelo contrário, aponta para o atraso e a criação 
de balbúrdia, com prejuízos seríssimos ao Estado. 

Terminando, hoje é o dia mineiro da cachaça. O projeto foi de min~a 
autoria, do nosso querido Péricles Ferreira e do nosso ~ompan~e1r~ 
de Salinas, Deputado Geraldo Santana. A cachaça em Mmas, hoJe, ~ 
responsável por mais de 200 mil empregos na entre-safra, e o Brasil 
está exportando cerca de R$14.000.000,00 nessa área. Minas Gerais 
ainda vai se transformar na Escócia brasileira. 

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, tomarei aqui as -~lti~as 
palavras do Deputado Roberto Carvalho, porque ele_ me~mo J~ da a 
justificativa para a afirmativa que fazem. Se o celet1~ta _e, m~1_s caro 
para o Estado, que está reduzindo seus gastos, ele nao_ 1ra utilizar-se 
desse regime, a menos que signifique uma economia, em casos 

esporádicos e especiais. . 
Qualquer pessoa de bom senso é capaz de compreender 1sso: se o 

Governo está com problemas de caixa e precisa criar mecanismos 
para reduzir suas despesas, inclusive com uma polític~ de redução de 
seu salário, não há sentido em criar-se um novo reg1me para gastar 

mais. 
As pessoas que nos acompanham já devem estar percebendo que a 

Oposição está querendo achar algo de errado, até exacerbando no 
que não é conveniente. Imagine, Deputado Antônio Carlos-!Andrada, 

Q 
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se o CLT é mais caro, certamente ele não irá contratá-lo. A menos 
que seja mais caro fazer um concurso, para preencher a vaga de um 
serviço necessário por apenas três ou seis meses. Isso está muito 
claro, e a própria fala do Deputado Roberto Carvalho mostra-nos isso. 
Todos podem ficar tranqüilos. 

O Deputado Rogério Correia propõe um debate, mas, se for para 
fazê-lo como o Ministro da Previdência fez com a Assembléia 
Legisl~tiva, é melhor não fazê-lo. Ele disse que viria para debater, 
mas nao apareceu nem mandou representante. Disse que viria para o 
encerrame~to, mas não apareceu nem mandou ningUém. Que debate 
é esse? E um monólogo? Iremos debater entre nós sem a 
participação do Ministro da Previdência? ' 

Depois, essa proposta é a cópia fiel da proposta do Berzoini, do 
Lula, do Governo Federal. Iremos debater o quê? O que já foi 
debatido? Não há coerência nisso. Certamente, todos estão 
percebendo que essas são medidas protelatórias. Provavelmente os 
sindicalistas, que, durante quatro anos, estiveram no Governo lta~ar 
Franco, parados, perderam o jeito de agir. Estavam no Governo e, 
agora que saíram, têm que apresentar serviço e resolveram fazer 
barulho, propor um debate amplo, geral e irrestrito, para debater o que 
já foi debatido. Aliás, não foi debatido direito, porque o Ministro não 
quis. 

T~mos r~sponsabilidade e não podemos agir assim. O prazo passa 
mUlto rapidamente. O Governador Aécio, primeiramente, está 
propondo a manutenção dos direitos de todos os servidores. Em 
segundo lugar, traz algo novo. Os servidores do Estado que têm 
carreg~do o piano, por amor à causa, estavam desmotivados, pois de 
que ad1anta trabalhar tanto se quem já apostilou não precisa trabalhar 
e já ganha. Que benefício teria, já que o importante era apenas contar 
o tempo? Teria que dar um jeito do tempo passar, pois assim ganharia 
biênio, quinqüênio, trintenária, etc. 

Agora, o Governador propõe que o servidor que produz e realmente 
serve ao povo de Minas seja premiado, promovido. Pela primeira vez 
na história de Minas Gerais, ele vincula receita a concessão de 
reajuste salarial. Já as~egurou que criará o plano de cargos e salários. 
Para os casos daqueles servidores que se acostumaram a não 
trabalhar e que sobrecarregaram os outros, o Estado tem de encontrar 
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essa medida de defesa. Estamos percebendo que a Oposição 
está tentando postergar apenas para ganhar tempo, porque, na 
verdade, não há muita consistência nessa proposta. · .. 

A proposta referente à Previdência é cópia fiel da- do Governo 
Federal. A outra é para atender à equipe econômica· do Governo 
Federal, que diz: "Ou vocês fazem o dever de casa, ou não terão o 
aval para o PAPP 11, para financiamentos internacionais, para a 
construção de rodovias e para o melhoramento do Estado". Então, o 
Governador tem de propor minimamente, mexendo com os servidores,· 
criando novidades e modernizando. A Oposição tenta chamár a 
atenção para os debates e seminários, mas são apenas medidas 
protelatórias. 

Disseram que foi proposta dos servidores do IPSEMG, que 
compareceram ao debate, a extinção do Plano Família. Outros 
servidores fizeram essa proposta em audiência pública realizada na 
Assembléia Legislativa. 

Na verdade, não se trata de cortes, mas de ajustes, porque o déficit 
do IPSEMG é de R$14.000.000,00 ao mês. E a conta tem de ser 
fechada. Alguém tem de pagá-la. E o Governo tem a responsabilidade 
de ajustar a receita e a despesa. Muito obrigado. 

A Deputada Marília Campos - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
realizamos um fórum técnico,_ para que pudéssemos discutir a reforma 
da Previdência do Governo Lula. É importante esclarecermos algumas 
questões sobre esse seminário. Alguns Deputados não puderam 
comparecer, e algumas questões devem ser expostas aqui, para que 
não comprometamos a verdade dos fatos. 

O debate foi amplo, e pudemos garantir a sua pluralidade, com a 
presença de pessoas a favor e contra a reforma e autoridades do 
Governo em âmbito estadual e federal. Contamos também com a 
presença do representante- do Ministério da Previdência Social que, 
com competência e tranqüilidade, enfrentou um Plenário em sua 
grande maioria contrário à reforma da Previdência, já que se 
compunha de servidores públicos. 

O Deputado MigueL Martini disse que não estiveram presentes os 
representantes do _Governo Federal. Eles estiveram presentes sim, 
debatendo, propondo e prestando esclarecimentos aos servidores 
públicos contrários à reforma. 

aq 
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Propomos a realização de um debate, não para discutir a 
reforma da Previdência, porque isso já discutimos aqui. A Bancada do 
PT conc~rda plenamente com essa reforma da Previdência que está 
sen?o d1scut1da no Congresso Nacional. Reivindicamos que seja 
realizado um debate sobre a proposta da reforma administrativa que o 
Governador Aéci? Neves enviou a esta Casa. Mais uma vez, 
propomos ao conjunto dos Deputados que assinaram a proposta da 
reforma da Previdência que concordem em realizar õ::debate relativo à 
proposta da reforma administrativa nesta Casa. ~~~ 
Conv~do todos __ os Deputados e Deputadas para participarem, 

a~an~a. de reun1ao com os sindicalistas e servidores públicos. Vamos 
d1scut1r a reforma administrativa. Seria importante que os que a 
defendem com veemência e convicção estivessem lá para convencer 
os representantes dos servidores e os sindicalistas de ser esta a 
reforma de que o País precisa. Estaremos lá, defendendo nossa 
posição. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência 
ex~erna alegria em conceder a palavra ao Deputado Chico Simões, 
P~ls nos_ faz voltar aos anos 60 e lembrar dos bons tempos no Colégio 
D1amant1nense, na querida cidade de Diamantina. Concedo a palavra, 
pela ordem, ao Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões- Obrigado. É um grande prazer. Informo
Ih~ t~mbém que tive contato hoje com o nosso companheiro Paulo 
Marc1o, do Norte, que está no Governo, na CDI. Ele está com menos 
cabelos que nós, e nós, com os cabelos mais brancos. 

~r. President~, Deputados e Deputadas, a discussão que começa 
hoje tornar-se-a um dos debates mais importantes para o destino 
d~st~ Esta~o. para o servidor e, principalmente, para a vida do povo 
m1ne1ro. Nao quero debater os detalhes. Temos de fazer a discussão 
de modo amplo. O que se discute é que Estado queremos, e não se o 
servidor perderá isso ou aquilo. Quero desfazer a idéia de que as 
mudanças ocorrerão sobre o servidor. Não se darão somente sobre o 
servidor. Temos de entender que tudo que ocorre com o servidor 
?esdobra-se na vida do contribuinte. As políticas públicas 
1mpl~mentadas pelo_ Governo, em sua maioria, são executadas pelo 
servidor para o cidadão, que é o consumidor final dos serviços 
prestados pelo Estado. 
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Esse debate será longo. Há incoerências, quando ouvimos 
Deputados do PSDB falarem em juros altos e superávits. Trata-se de 
praga criada por eles, da qual o Governo Lula ainda não conseguiu se 
libertar. Não devemos perder tempo, como quando algum Deputado 
fala que o Ministro da Previdência não- veio aqui discutir o assunto, 
uma vez que o Ministro está fazendo isso pelo Brasil inteiro. Porém, 
nesta Casa, por várias vezes, fazemos requerimentos para 
Secretários do Governo Estadual, que também não vêm. Não vamos 
perder tempo com discussões menores. _ 

Minas Gerais vive hoje a continuidade do projeto neoliberal 
implementado pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso; que 
usou - neste ponto o PSDB é coerente - a mesma retórica, o mesmo 
discurso, alegando a necessidade da modernidade, de acabar com os 
cabides de emprego. Sabemos o que Fernando Henrique fez. com as 
nossas estatais. A conseqüência está aí. Só quem não conhece uma 
estatal, quem não está acompanhando a vida do País não percebe o 
prejuízo que tivemos. Lembro-me quando argumentavam que tinham 
de modernizar para poder investir. O discurso hoje é o mesmo. Só que 
agora a vítima já não é mais as estatais, pois essas já foram vendidas 
e entregues, restando-nos assumir o prejuízo. Agora, é a vez do 
Estado. Querem acabar com o Estado de Minas Gerais, usando o 
mesmo discurso, a mesma falácia. O prejuízo que tivemos quando 
sucatearam as estatais foi menor do que o que teremos quando 
sucatearem o Estado. 

Não é bom um Estado em que o trabalhador não tem estabilidade 
para prestar um bom serviço. E não me venham com essa de 
avaliação de desempenho ou· de não ter desempenhado a função, 
porque existe inquérito administrativo, que pode ser perfeitamente 
usado. É usá-lo de uma maneira correta, justa e estimular aquele que 

trabalha. 
Agora, vêm com esse pacote de maldades para sucatear o Estado, 

e quem sofrerá com isso é exatamente a opinião pública que, hoje, 
pode até achar que o que se deve fazer é isso. Muitos acharam que 
tinham que privatizar, e vários funcionários das empresas .estatais que 
batiam palmas, na época, hoje estão sentindo na pele o terrorismo de 
não terem emprego e, quando o têm, não há tranqüilidade para 
exercerem sua função. Esse tal de banco de horas e ta~tas outras 
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coisas que hoje o Governador estará mandando para nós. 

O que quero é que a sociedade, a opinião pública entenda que 
s~cateamento do Estado significa morte nas portas dos hospitais, 
cnmes, falta de segurança e de infra-estrutura, falta de tudo aquilo que 
vem nos dar uma condição de vida digna. 

Quero ch~~ar esta Casa à responsabilidade. O momento é ímpar. 
Do mesmo Je~to que o Presidente Lula está chamando a todos para 
um debate, nao vamos fazer o inverso aqui, não nos isolemos e não 
fiquemos fora da discussão. Vamos discutir de uma maneira correta 
para assumirmos, com nossos eleitores, as promessas feitas e~ 
campanha. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria nesta mesma 
linha _de raciocínio desenvolvida pelo nobre Deputado, chamar 
atençao para alguns aspectos. 

A nobre Deputada Marília Campos, no seu pronunciamento acerca 
da importância de um debate sobre essa matéria, que já está 
ocorrendo, mencionava que aqui, neste Plenário, houve um debate 
em que a grande maioria era contra os termos da reforma da 
Previdência e que, corajosamente, veio um representante do Governo 
Fed~ral a esta Casa debater. E daí? Aqueles que eram contra, que se 
mamfestaram contra, e continuam sendo contra de alguma maneira 
foram ouvidos? O Ministro veio acatar sugestões ou essa discussão é 
apenas para inglês ver? 

Por outro_ lad~, afirma-se, e com isso concordo integralmente, que 
temos de d1scut1r cada detalhe, vírgula, artigo e parágrafo dos projetos 
que esta Casa haverá de apreciar e votar. E, votando, naturalmente, 
de acordo com a consciência de cada um e com responsabilidade. 
Claro que tem que haver debates. Deve estar havendo 
desconhecimento por parte de alguns dos Deputados que se 
manifestaram. Informei ontem, em um aparte, ao Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva que, na terça-feira próxima, por solicitação do próprio 
Deputa_d?, receberemos, na Comissão de Administração Pública, o 
Secretano de Estado, Dr. Anastasia, que já confirmou sua vinda. 
Nessa reunião, ele estará conosco discutindo, expondo em detalhes, 
esclarecendo dúvida~ a respeito não só da reforma que ocorreu em 
razão da lei delegada, mas também de projetos que deram entrada 
nesta Casa. 
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O debate está ocorrendo. Creio que alguns que estão na platéia 
nos assistindo podem, às vezes, ficar a pensar que1a Oposição quer o 
debate e o Governo, não. Essa história de passar esse tipo de 
imagem equivocada é um pouco antiga na política brasileira. Esta 
Casa possui comissões, em que os projetos são analisados e 
discutidos. Não só esta Casa as possui, como cada Deputado tem 
toda liberdade de ,debater. Aliás, a Deputada Marília Campos acaba 
de nos convidar, pois estará promovendo, parece-me que amanhã, 
um debate. O debate está aberto. Que todos discutam, que as boas 
idéias sejam colocadas em prática, que as emendas 'Sejam 
elaboradas, e que façamos o melhor para o servidor público. · ~ · 

Inadmissível é colocar que há um "pacotaço", que acabará com a 
vida do servidor público. Passa-me a impressão de que os Deputados 
estão querendo dizer que a situação do servidor está uma maravilha, 
que está muito bom, que agora vai ser um problema. O servid?r de~e 
estar tendo aumento todo mês, deve estar numa s1tuaçao 
maravilhosa. O décimo-terceiro deve estar sendo pago em dia. 

Se não fosse a ação do Governador Aécio Neves - o próprio Itamar 
Franco reconhece -, quando Presidente da Câmara dos. Deputados, 
os funcionários públicos de Minas não teriam recebido o 13° salário. 
Foi uma ação direta de Aécio Neves, a fim de conseguir recursos 
extras, numa negociação habilidosa, séria, defendendo os interesses 
do Estado. Mas todos os anos será assim? E quando não for 

possível? 
É preciso - e os servidores mineiros sabem - que se faça uma 

reforma responsável, como a enviada pelo Governador, e~ que se 
garantam os direitos adquiridos, como está ocorrendo. E assunto 
encerrado. Não ouvi mais a oposição falar sobre isso. Foram 
respeitados todos os· direitos adquiridos - os do passado e os que 
ainda podem ser adquiridos, como os quinqüênios - dos servidores 
que desejarem permanecer. nessa opção. O Governador criou uma 
opção nova para aqueles.que ingressarem no serviço público, abrindo, 
ainda, a possibilidade de os atuais servidores optarem pelo sistema de 
desempenho, a fim de melhorarem seus salários. 

Outra questão diz respeito ao apostilamento. Será que os 
professores, os policiais, os faxineiros e muitos outros servidores 
públicos estão satisfeitos com esse famigerado apostila~ento, que 
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privilegia uma minoria, os áulicos do poder, que ficam em torno do 
poder para se apostilarem com salários de marajá? Enquanto isso, os 
demais servidores têm O% de aumento. Pela primeira vez, o 
Governador definiu que, havendo aumento de receita haverá 
aumento para o servidor público. É um projeto sério, com o objetivo de 
melhorar a situação do servidor. Portanto, Sr. Presidente, não 
precisamos discutir se abriremos ou não o debate, porque já está 
aberto, está sendo realizado. O projeto precisa ser analisado e 
aprovado, a fim de que Minas se desenvolva com estabilidade e 
seriedade, como está propondo o Governador Aécio Neves. 

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, concordo com o 
Deputado Domingos Sávio. O Governador está agindo de forma 
aberta e transparente, ao enviar para esta Casa a reforma 
administrativa, cujo objetivo é fazer um choque de gestão em Minas. 
Isso ficou muito claro, quando fomos convidados, bancada por 
bancada, ao Palácio da Liberdade, a fim de tratar diretamente com o 
Governador e o Secretário de Planejamento, Antônio Anastasia, dessa 
questão. Ficou óbvio que a equipe do Governador fará o debate sem 
nenhuma dificuldade. O Dr. Anastasia confirmou a sua presença nesta 
Casa. 

O Deputado Chico Simões fez referências aos juros escorchantes. O 
Presidente Lula não consegue livrar-se dessas amarras, porque não 
existe outra proposta desenvolvimentista. Faço coro com as palavras 
do Vice-Presidente, José Alencar: ou o País abaixa os juros ou não 
conseguiremos formular uma agenda desenvolvimentista, não 
conseguiremos gerar empregos nem renda. A situação atual é esta. 
Não_ existe outra proposta; por isso, a permanência da política 
neollberal, com que não concordei nos últimos quatro anos do 
Governo Fernando Henrique. Foi uma política escorchante, um ajuste 
fiscal duríssimo, que paralisou o País. 

Lembro, também, ao Deputado Rogério Correia - que citou o 
IPSEMG - que estivemos juntos na reunião conjunta das Comissões 
de Saúde, Administração Pública e Fiscalização Financeira e 
Orçamentária realizada na última quinta-feira, dia 15. O Dr. Roberto 
Porto Fonseca, Dire~or-Médico daquela entidade, mostrou a situação 
do IPSEMG Família. A impossibilidade de que seja mantido daquela 
forma ficou tão clara, que os representantes dos servidores pediram a 
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suspensão daquele plano. Isso tem de ser feito, porque é um 
pedido dos próprios servidores de Minas. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O . Deputado Sargento Rodrigues - Lamentavelmente, registro a 
morte de mais um policial militar, bravo soldado assassinado 
covardemente por três indivíduos. Trata-se de Marlon Ferreira 
Campos, 32 anos, lotado na 1 a Companhia de Trânsito. Ele foi morto a 
tiros, quando se encontrava na Rua Dialogita, 280, Santa Efigênia. 
Segundo testemunhas, os suspeitos seriam três homens vistos 
correndo do local. O fato foi registrado no Departamento de 
Investigações. 

Abordo esse assunto porque já é o décimo quarto policial morto em 
menos de cinco meses. O Estado amarga mais essa perda. Insisto, 
quantas vezes forem necessárias, que a vida desse servidor público 
está sendo banalizada. Não queremos fazer comparações, mas 
dissemos isso por diversas vezes, na legislatura passada, quando da 
morte do Promotor José Lins do Rego - servidor que faleceu 
combatendo a organização criminosa. Mas não entendo que a vida de 
A ou de B tenha mais valor do que a de um ser humano comum. 
Estive com o Governador e pedi a criação de uma força-tarefa para 
investigar a morte dos policiais, que somam 14, em menos de cinco 
meses. Outros seis foram vítimas de tentativas de homicídio. 

Ingressei-me na corporação policial militar em dezembro de 1984, 
na qual permaneci até dezembro de 1997. Durante esse período, 
nunca soube de número tão grande de homicídios, como se verifica 
agora. É uma afronta e um desafio o que os marginais fazem com os 
nossos servidores públicos, em .especial os policiais civis, policiais 
militares e bombeiros. Foram mortos: dois bombeiros, dois policiais 
civis e dez policiais militares. Morreram porque eram policiais e 
estavam ali para servir a população. 

Na época da morte do Promotor, foi designada uma força-tarefa 
imediatamente. Não esperaram um ou dois dias. A vida de um 
Promotor não pode ter maior valor do que a vida de um soldado. E a 
vida do Governador ou de qualquer mendigo não tem maior 
importância do que a de outra pessoa. São todos seres humanos. 
Portanto, imploramos ao Governador Aécio Neves que determine a 
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criação urgente da força-tarefa e que seja antecipado o plano 
emergencial de segurança pública, previsto para julho. Até lá, não 
sabem?s quantos companheiros perderemos. Fazemos esse apelo; 
aproveitando a presença do Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder 
do Bloco, esperando que ele insista com o Governador para que 
resolva a questão, porque não podemos continuar perdendo pais de 
família. 

Estarei, agora, às 17 horas, no Cemitério da Paz, no enterro de mais 
um companheiro. Lembramos a todos que, no dia 11, haverá uma 
assembléia dos policiais militares e dos bombeiros no Centro Oficial 
dos Cabos e Soldados. As coisas estão piorando, e não sabemos o 
rumo que tomarão. 

É necessário que o Governador dê a devida atenção para que não 
sigamos contabilizando vidas de policiais abatidas pelo crime. 

Gostaria que estas considerações ficassem registradas nos anais da 
Casa, pois não podemos perder esta guerra, e a estamos perdendo. 
São vidas e mais vidas que estão indo embora. Basta ser policial, 
identificado na rua, os bandidos estão massacrando. Fazemos um 
apelo para que o Governador se apresse e tome medidas concretas e 
imediatas, a fim de que a resposta seja sentida pelas forças policiais. 
Se o cidadão sabe que os policiais estão sendo mortos dessa forma~ 
ele se vê mais desprotegido ainda. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, pela 
ordem, o Deputado Bonifácio Mourão. 

O Deputado Bonifácio Mourão - O Deputado lrani Barbosa está 
colhendo assinaturas no Plenário desta Casa, e não sei se já 
encaminhou à Mesa um pedido de CPI com referência a matéria 
publicada pelo jornal "Estado de Minas" a respeito da falsificação-de 
documentos no Município de Governador Valadares. Conforme o 
Regimento Interno desta Casa, a CPI existe somente para apurar 
fatos e atuar onde a ordem constitucional está sendo perturbada. Se o 
Regimento Interno se refere à ordem constitucional, não podemos 
utilizar a CPI para invadir atribuições de outros Poderes. O poder de 
investigação compete ao Poder Judiciário ou à Polícia Judiciária. 
Podemos e devemo? fazer a CPI quando está ferida a ordem 
constitucional ou há perturbação séria da ordem pública, e as 
autoridades competentes estão envolvidas, ou não resolvem o 
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problema. No caso específico de Governador Valadares, isso não 
ocorre, e o_ Deputado lrani Barbosa não poderia, antes mesmo de 
entregar o pedido de CPI à Mesa, dar uma entrevista ao jornal de 
Governador Valadares, a qual foi publicada hoje. Se fosse o caso de 
CPI, eu mesmo, que obtive 47 mil votos nessa cidade, seria o primeiro 
a requerê-la. Peço à Mesa que leve em consideração esses 
argumentos e as disposições regimentais. Obter assinaturas de 
colegas não é difícil, mas as CPis não podem vir aos montões, pois se 
vulgarizam; e não se pode submeter uma cidade de quase 300 mil 
habitantes a uma divulgação permanente de quase seis meses, 
denegrindo sua imagem. Não poderemos concordar com que um 
Deputado, que não representa este município e não tem o mesmo 
compromisso que temos com o desenvolvimento de Governador 
Valadares, peça a instalação de uma CPI. A Polícia Federal está 
cuidando do caso, e a matéria que saiu no jornal se baseia no 
inquérito aberto. 

Acrescento uma declaração infeliz de um Delegado da Polícia 
Federal de Governador Valadares. O jornal "Estado de Minas" 
publicou que, segundo palavras desse Delegado, a sociedade de 
Valadares estaria aplaudindo um dos falsificadores. É o contrário. A 
sociedade de Governador Valadares - como sabem os Deputados - é 
cumpridora da lei, proba, digna e normatiza sua conduta no trabalho e 
na luta permanentes pelo cumprimento da lei. 

Se temos filhos de Valadares - e muitos - trabalhando nos Estados 
Unidos, 1/10 da população, cerca de 30 mil habitantes, é porque não 
conseguiram emprego na cidade. São verdadeiros heróis. O que não 
conseguiram em Valadares, estão gerando agora: emprego. Foram 
ganhar dólares nos Estados Unidos e remetem uma média de 
US$20.000.000,00 por mês para a cidade, gerando muitos empregos 
e contribuindo para o aumento de .ICMS do Estado. 

Falamos de questão séria. Se há falsificadores usando o município 
de Governador Valadares para cometerem atos criminosos, que sejam 
investigados rigorosamente, processados, presos e punidos. Mas 
nunca sacrificar a sociedade e o município. 

O Deputado lrani Barbosa- Sr. Presidente, respeito o companheiro 
Deputado Bonifácio Mourão. Mas o nobre causídico excedeu em 
algumas restrições que quer impor a este Deputado. No me!J pedido 
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para instauração de CPI, tenho assinatura dos Deputados 
Leonardo Quintão, Jayro Lessa e Márcio Passos e gostaria também 
de contar com a assinatura do Deputado Bonifácio Mourão. 

A CPI investiga o que diz respeito ao Estado. Se há envolvimento de 
policiais federais, apuraremos e, se constatado, remeteremos ao 
Ministério Público Federal, ao Ministério de Justiça e a quem de 
direito, para puni-los. 

As informações são claras. Sou autor do pedido de instalação da 
CPI. V. Exa. conhece o Regimento Interno, a Constituição do Estado e 
as nossas leis, sabe que não posso ser relator e muito menos 
~resident~ dessa ~.?missão. Só solicito pedido de investigação vasta -
tao vasto e o doss1e que recebi. Há o envolvimento de autoridades e o 
enriquecimento ilícito. Isso é público e notório em Governador 
Valadares. Pessoas de pouco conhecimento ou de nenhum estudo 
hoje, possuem riquezas que assombram. Existem agências de turism~ 
para acobertar o tráfico de pessoas, que vão para os Estados Unidos, 
que se submetem a travessias vexatórias, correndo risco de serem 
presos, punidos, para enriquecerem pessoas da sua cidade. Pessoas 
que não são honradas, como aquelas que eles levam, que são 
caçadas como bichos, pelas fazendas e pelos municípios vizinhos. 

V. Exas., que são de lá, deveriam olhar essa situação, não eu. 
Faltou coragem a algum Deputado da terra? Quem denigre a imagem 
de vocês são os jornais que trazem coberturas verdadeiras, claras, de 
acontecimentos reais. O dinheiro que chega à Governador Valadares 
pode ser do trabalhador, mas pode vir do tráfico de drogas também. o 
dinheiro é transportado dos Estados Unidos para cá, remetido de 
forma ilegal, V. Exa. sabe disso. 
E~t?': dentro dos meus direitos constitucionais. Se há alguma 

pro1b1çao, que me falem. Talvez o seu mandato valha mais que o meu, 
ou tenha algum ponto no Regimento Interno - que não conheça - que 
me proíba de investigar alguma coisa no Estado. Se quero esclarecer 
algo, é d)reito que me assiste. Gostaria que V. Exa. assinasse 
também. E uma CPI que buscará a verdade, o abuso de autoridade e 
a corrupção instalados na sua cidade, não na minha. Virei minha 
cidade de cabeça para _baixo, e concluí que parte do Judiciário, onde 
se pode mexer, está podre e pactua com o crime. O Ministério 
também está podre e pactua com o crime, e, por aí afora. Quero ver a 
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extensão da bandalheira no nosso Estado. Autoridades se 
enriquecem_ mantendo pessoas fora do · País, as quais não têm 
dinheiro para pagar aos cônsules. Mantêm suas· famílias sob 
chantagem, como acontece em várias regiões de V. Exa. Busco um 
trabalho sério, e, se houver repreensão, que não seja eu o 
repreendido. Tenho vasto conhecimento sobre o que faço, apesar de 
não haver respeito. Tenho mais coragem que alguns .que se 
escondem da própria verdade ou de intimidações. Muito obrigado. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Arlen 
Santiago - informando que o PTB passará a integrar o BPSP; e Gil 
Pereira - informando sua indicação para Líder do PP e indicando o 
Deputado Dimas Fabiano- para Vice-líder do PP. (Ciente. Cópia às 
Comissões e às Lideranças.). 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, apesar de a matéria 

levantada pelo Deputado Bonifácio Mourão não ter chegado à Mesa e 
não estar em tramitação, já se tornou pública. O "Estado de Minas" de 
domingo trouxe reportagem sobre a região do Vale do Rio Doce 
acerca da questão de falsificação de passaportes em Valadares. Há 
cidadãos honestos que vão aos EUA a fim de trazer recursos para a 
sobrevivência da família em Minas Gerais. 

O problema da imigração não é do Brasil. Os EUA recebem 
mexicanos, africanos, pessoas do mundo inteiro. Há poucos dias, 
houve o assassinato de cubanos que tentavam entrar nos EUA. Isso é 
corriqueiro na América do Norte. Cabe à Polícia Federal e à Justiça 
Federal tomar as providências cabíveis. 

O Deputado Dalmo . Ribeiro Silva - Ouvi com atenção o 
posicionamento dos Deputados Bonifácio Mourão e lrani' Barbosa. 
Respeito esta Casa e particularmente o Deputado lrani Barbosa. 
Porém, digo que devemos dar definitivamente um basta às essas 
questões postas por esse parlamentar, useiro e vezelro, que 
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denomina o Ministério Público e a magistratura como banda podre 
e homens realmente corruptos ou que estão fora do poder. 

Certa _vez, o aparteei quando manifestava que o Tribunal de Justiça, 
por me1o d~ alguns D_esembargadores, vendia decisões. Naquele 
~or:n~n~o, nao m_e calana nem me licenciaria em defender a sagrada 
1nst1tu1çao do Tnbunal de Justiça e da Procuradoria de Justiça de 
Minas Gerais. 

Sr. President~, o _caso em questão é muito mais grave do que 
pensamos. A Indelicadeza do Deputado lrani Barbosa feita ao 
Deputado Bonifácio Mourão, ex-Prefeito de sua cidade, detentor de 40 
mil eleit?res, profun_do conhecedor, que não se esquivou nem fugiu 
para de1xar de ass1nar a CPI. .. Traz oficialmente ao conhecimento 
?esta Casa que o local apropriado para apurar essas eventuais 
Irregularidades não é a Casa do parlamento mineiro. Há a Polícia 
Judiciária, a Federal e a Militar, o Poder Judiciário como o mecanismo 
legal para isso. Entende que, se em Governador Valadares nada 
ocorrerá, como não ocorreu na sua terra, é porque não houve razão 
devido à seriedade do Tribunal de Justiça e da Procuradoria de 
Justiça. 

Esses debates não fazem bem, porque são canalizados, 
endereçados a quem procura esclarecer, pelo posicionamento de um 
maj~r!t~rio da <:_idade e pela dedicação e pela honradez do Deputado 
Bo~1fac1o Mourao, a real situação em que vive o município. 

D1go ao Deputado lrani Barbosa que pela maneira como se 
pronunciou, entende-se que o Deputado Bonifácio Mourão está 
fugindo para não esclarecer a questão. Pelo contrário. Não faço sua 
d~fes~ porque não preciso; porém, é necessário dizer que esta Casa 
nao e o palco adequado para apurar irregularidades eventuais 
publicadas pelos jornais. Para isso, há autoridades competentes. 
Mesmo que tenha legitimidade regimentalmente para fazer isso 
porque é direito assegurado pelo nosso Regimento Interno, por outr~ 
lado, precisamos, no mínimo, ter o bom-senso para verificarmos "in 
loco" essas situações que perturbam a Comarca de Governador 
Valadares. 

Solidarizo-me com os_ Deputados Bonifácio Mourão e José Henrique. 
Esse debate não deve ser assim. Não podemos ir de encontro aos 
ideais de pensamentos. Pior ainda é o sentimento do próprio 
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Deputado de- sua terra em verificar a instalação de CPI para 
apurar fatos de que temos conhecimento pelos jornais. Que os 
procedimentos adequados sejam instaurados,. como já devem estar 
instaurados! Se necessário a Assembléia poderá-tomar conhecimento, 
mas não ser a autora desses procedimentos, porque não é 
competência legal do Legislativo Mineiro. Faço essas considerações 
com veemência. Quero me solidarizar com o Deputado Bonifácio 
Mourão, na certeza de que precisamos do mecanismo adequado para 
apurar irregularidades. Mas não dessa forma, não da maneira. como 
está sendo feito pelo Deputado lrani Barbosa, que deverá requerer a 
V. Exa. a instalação da CPI. 

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

683/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1 o turno com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados 
colegas, assistência que nos prestigia nesta tarde, telespectadores da 
TV Assembléia. O Projeto em pauta, que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio Habitacional da Assembléia de Minas Gerais, surge num 
momento importante das discussões de hoje. Estive o tempo todo no 
Plenário durante a manhã e a tarde ouvindo atentamente todos os 
oradores, tanto integrantes da Bancada do Governo, quanto da 
Bancada de Oposição. Trata-se de reforma. É uma iniciativa da Casa, 
reformando institutos internos, no momento em que discute os 
projetos de reforma do Governador Aécio Neves. Se é pacote, se são 
medidas, se é um conjunto de projetos, pouco importa. Seria o mesmo 
que dizer que o Presidente . Lula mandou um "pacotaço" para o 
Congresso. Pouco importa o nome que queiramos dar a essas 
iniciativas. O que importa é o conteúdo. Estamos aqui para discutir a 
matéria e buscar elementos, decidir e aperfeiçoar essas iniciativas, 
buscando sempre o interesse do Estado, da sociedade, do bem 
comum de todos os mineiros. 

Dentre as várias falas que ouvi, uma foi importante e me chamou a 
I 
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atenção. Quando a Deputada Jô Moraes assumiu a tribuna, de 
forma eloqüente, como é sua maneira de agir, reconheceu que existe 
uma crise. A crise é reconhecida pela própria Oposição. Quando 
~stamos ~iante de um problema, diante de uma çrise, o que urge fazer 
e enfrenta-la, encontrar caminhos, alternativas. E preciso lutar, buscar 
energias, adotar medidas que possam fazer frente aos problemas 
colocados a toda hora. O pior pecado que pode existir na vida pública 
é a omissão. Temos que agir,_ e a Deputada reconhece essa 
necessidáde. 

É importante situar o contexto em que tudo isso ocorre. Ouvimos 
diversos oradores dizendo que a situação é a mesma há anos. Há 
~nos reivindica-se e cobra-se isso ou aquilo. É verdade. O que não é 
J~sto e o que não se pode exigir é que um Governador que está há 
c1nco meses no Governo resolva demandas de 1 O, 20, 30, 40 anos. 

O próprio Presidente Lula foi cobrado a praticar as mudanças que 
prometeu ao povo brasileiro. S. Exa. pediu que acreditassem que a 
esperança venceria o medo. O povo acreditou, mas infelizmente 
começa a surgir silenciosamente, no meio do povo brasileiro, a 
descrença, que começa a matar, aos poucos, essa esperança. 

O Presidente, muito sensível, como homem do povo que sempre foi 
e pela sua própria origem, percebendo, com a sua intuição, procurou 
rapidamente a mídia para mandar uma mensagem ao povo. 
Paciência. Essa foi a palavra de ordem que o Presidente Lula deu aos 
seus próprios companheiros, que, a todo momento, o atormentam 
querendo que faça imediatamente aquilo que entende que não é 
possível fazer. -

Não queiram fazer isso com o Governador do Estado, que assume 
recebendo - e todo mundo reconhece - uma herança pesadíssima, 
acumulada no tempo, de anos e anos de demandas. Foi falado aqui 
sobre os tipos de servidores que temos - funcionários designados, 
contratados, em função pública, concursados e em cargos de 
comissão. Precisamos começar a mexer nessa herança. 

A conversa fácil de que deve dar solução hoje e amanhã, nós, da 
bancada do Governo, não vamos aceitar, porque essa proposta é 
demagógica, não é responsável. Sabe-se muito bem - e reconheceu
se aqui _- o estado de crise e de necessidade em que está Minas 
Gerais. E preciso organizar o Estado, reorganizar a máquina pública e 
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retomar a capacidade de investimento do Estado para que cumpra 
o seu papel. ' 

O Governador Aécio Neves vem fazendo isso. Ainda antes de 
assumir o Governo, no ano passado, ao ver essa situação caótica em 
que se encontrava e se encontra o Estado, antecipou.:se e pediu ao 
ex-Governador Itamar Franco~ que encaminhasse um pedido de 
delegação de poderes, para iniciar o seu primeiro dia de governo 
tratando de um choque de gestão, dando um mínimo de condição de 
ação para o Estado. .-

Agora, como desdobramento desse choque, encaminhou diversas 
medidas para dotar o Estado de uril feitio mínimo de condições para 
implementar os seus projetos, políticas públicas, metas, resgatando a 
credibilidade junto ao Estado que existe para servir ao povo. Vai dar 
condições ao funcionalismo de ser tratado de maneira tão digna que 
sinta orgulho de ser servidor de um Estado que tem credibilidade com 
o povo. O servidor vai sentir consistência no Governo e vai caminhar 
planejadamente para um objetivo. Esse funcionário vai ver que é 
agente desse trabalho de transformação, que vai dotar Minas Gerais 
de uma máquina bem preparada para enfrentar os desafios. 

É preciso pontuar uma outra questão. Que desafios são esses? São 
vários. Ainda há pouco, ouvi o Deputado Sargento Rodrigues que 
dizia da situação lamentável da perda de mais um policial assassinado 
pelos bandidos. Estamos solidários com a nossa gloriosa Polícia 
Militar, com a nossa Polícia Civil. A PMMG é um parâmetro, e sempre 
foi, de eficiência e trabalho. Mas querer exigir do Governador, sozinho, 
que está à frente do Governo de "Minas há cinco meses, que enfrente 
essa situação como se fosse o responsável pelo problema, é muito 
injusto. Por quê? Porque sabemos que a questão da segurança 
pública passa pela questão da estruturação das corporações, pelo 
aparelhamento, mas sobretudo pela recuperação econômica do Brasil. 

É preciso acabar com as favelas, enfrentar o desemprego, acabar 
com a exclusão social. Enquanto esses males existirem, o crime 
imperará, porque encontrará campo fértil para ação. Então, o grande 
comando para a transformação desse quadro está muito mais 
entregue ao Governo Federal, na esperança que o povo brasileiro 
depositou no Presidente -para mudar esse Paí!?. Falou-se em 
exclusão, em abandonados, em miséria, em fome. E preciso; agora, 



1436 
que o discurso se transforme em prática. 

Min?s, caminhando como está, articulando-se, reestruturando-se, 
estar~ a~ta a en_frentar_ os desafios e a se sobrepor aos obstáculos. 
Esta~a, a1nda, aliada nao apenas ao Governo Federal nessa luta. É 
prec1so concitar os diversos setores da sociedade para um grande 
pl?~o, e o Gove~no Federal vem tentando fazer isso. Há pouco, 0 

M1n1stro da Just1ça estava com o nosso Governador assinando 
c~nv_ênio pa~a a inclusão de Minas no Plano Nacional de Segurança 
Publ1ca. Esta sendo dada nova dimensão. O Governador, em tempo 
record~, ~m poucas semanas de Governo, elaborou um plano de 
emergenc1a, formando força-tarefa, e o próprio Deputado reconheceu 
que, em julho, estará atuando. Há uma programação arrojada, de 
~cord~ com as possibilidades. Minas está se esforçando ao máximo. 
E prec1so recon~ec~r e ent~nder que estamos no caminho certo e que 
nenhuma obra e fe1ta do d1a para a noite ou da noite para o dia mas 
no dia-a-dia, caminhando. ' 

Estamos, agora, recebendo e iniciando nesta Assembléia os 
debates com relação às medidas do Governador, fase preliminar das 
reformas que acabam de chegar. Teremos diversas modalidades de 
deb~~es: discuss~es ~o Plenário, nas Comissões, audiências públicas, 
reumoes fora do amb1to do Poder Legislativo, porque a sociedade e os 
~~r~idores têm liberdade e iniciativa para fazer isso. Estamos apenas 
1n1c1ando. 
Te~ho visto que algum~ tópicos têm sido pouco explorados em 

relaçao ao seu conteúdo. E preciso tirar o rótulo e enfrentar realmente 
o que se quer fazer. Tenho ouvido, por exemplo, algumas vezes, 
parlamentares da Oposição subirem à tribuna para culpar o Governo 
do Estado pe!a suspensão do concurso público da Educação, 
~uerendo ?_es~nformar o servidor. Isso é mentira, agressão, 
Irresponsabilidade, que não podemos e não vamos admitir. Cidadãos 
no uso _do seu direito, recorreram ao Poder Judiciário, para ~ 
suspensao do concurso. O Poder Judiciário, então, resolveu concedê
la, por meio de liminar. Essa ação não passou pelo Estado mas ao 
contrár_io, foi realizada à sua margem. Após ser intimad~ e 
comunicado da decisão _do Poder Judiciário, o Estado está tratando da 
sua defesa para assegurar a validade desse concurso. Queremos 
mantê-lo, e o esforço do Governo é esse, mas esse esforço não se 
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concretizará na tribuna, fazendo passeata ou comício, mas no 
âmbito do Poder Judiciário, dentro do processo. Portanto, é preciso 
alertar que o Governo está integralmente dedicado a essa matéria e 
usando de toda a sua capacidade jurídica. Criou uma comissão de 
Procuradores, que está se debruçando sobre a matéria, dentro do 
prazo legal, pois a pressa é inimiga da perfeição. O Estado tem prazo 
e o está utilizando para fazer defesa bem feita e convencer o Poder 
Judiciário, o Juiz que emitiu a liminar, de que a situação é outra: o 
concurso deve ser mantido, é válido e tem de imperar. · 

É preciso deixar claro que o Governo quer manter o concurso e está 
tecnicamente agindo para isso. Ouvimos da Oposição que o plano de 
carreira tem de andar "pari passu" com as reformas do Governador. O 
Estado está inserido em um planejamento, e o Governador assumiu 
esse compromisso, no final do ano passado, antes de assumir o 
Governo, de que este ano encaminharia o projeto, as propostas do 
plano de carreira. Tem cumprido seu planejamento. Fez o choqu~ de 
gestão inicial. Como desdobramento, manda agora essas med1das, 
visando a ajustar o equilíbrio fiscal do Estado, a recuperar a 
capacidade de investimentos. 

Discute-se muito aqui sobre a questão do funcionalismo, deixando 
de lado medidas importantes enviadas pelo Governador à Assembléia, 
que tratam da questão financeira, da recuperação administrativa ~ 
financeira e do equilíbrio orçamentário e fiscal. O Governador esta 
cuidando dessa parte, porque é ela que dará embasamento para a 
discussão dos planos de carreira. O Governo quer conversar, dialogar, 
encaminhar para a Assembléia propostas responsáveis, e não 
demagógicas, como foi feito no Governo passado, quando mandaram 
uma proposta para esta Casa, e nenhum Secretário de Estado _soube 
informar o que ela representava financeiramente. As Secretanas _da 
Fazenda, de Planejamento, da Administração e da Educação, enf1m, 

ninguém trouxe dado oficial. 
Não podemos tratar essa matéria dessa forma. O Governo que! 

responsabilidade, pois, quando assumir compromisso, irá honrá-lo. ·E 
preciso que essas medidas sejam votadas, implementadas, dando os 
instrumentos necessários para que o Governo passe às etapas 
seguintes. O Governador já anunciou que tão logo as reformas sej~m 
aprovadas, o plano de carreira chegará a esta Casa. I Entao, 
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1n1c1aremos a outra etapa, mas o faremos com responsabilidade e 
capacidade financeira, honrando os compromissos assumidos. 

Trabalhamos_ dentro de uma lógica, de um planejamento, para dotar 
o Estado dos Instrumentos reclamados há muitos anos. No primeiro 
ano, o Governador já está tratando dessa matéria, que vem se 
arrastando ao longo dos anos. Colocou-a como prioritária. Está 
recuper~ndo o Estado. o primeiro ato, após a recuperação, é o plano 
de carre1ra. 
_Outr~ yonto muito discutido é a questão do emprego público. É um 

d1spos1t1vo da Constituição Federal, que já está na Constituição do 
Estado, e é preciso ser regulamentado. Isso porque nosso Estado 
~nfrenta, há muito t~mpo, u~ problema grave, ao qual temos de por 
f1m. O Estado possui necessidades eventuais, temporárias. E como o 
Estado vem enfrentando, ao longo do tempo, essas necessidades? 
Por meio de contratos administrativos precários, que não dão nenhum 
direito ao servidor. Quando o contrato termina, o servidor é demitido, 
mandado embora. Não tem direito à carreira, porque não é 
concursado, não é efetivo, não faz jus a nenhum direito constante no 
E_st~tuto dos Servidores Públicos. Não é celetista, portanto não tem 
d1re1to a nenhuma das garantias previstas na CLT. No entanto é um 
servidor. Praticamente um servidor sem patrão, porque ni~guém 
resp~nde por el,e: O Govern~ quer acabar com essa injustiça. Nos 
serv1ços temporanos, eventuais, em que sua natureza seja possível o 
Governo permite. Porém, não quer mais fazer contratos 
adminis_trativos precários, criando a figura de um servidor de segunda 
categona, mas dando-lhe todos os instrumentos de direito. 

E aqui disse o Deputado Roberto Carvalho que esses direitos são 
caros para o Estado, demonstrando o carinho que o Governador tem 
co~ o trabalha_dor. Ele não optou pelo caminho mais barato, mas pelo 
ma1~ caro. MUJto me espanta que um integrante do PT se posicione 
ass1m com relação às vantagens e aos direitos do trabalhador 
b~a~ileiro, consagrados na CLT. Chegamos ao ponto de criticar os 
d1re1tos dos trabalhadores regidos pela CLT. Isso não é possível! O 
Governador está da~do direitos ao funcionário, e a Oposição está 
reclamando! A questao da CLT objetiva colocar fim a esses contratos 
famigerados, que não dão direitos e não reconhecem o valor do 
trabalhador do Estado. Ele está resgatando e pondo um fim nesse 
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entulho, que, graças a Deus, não imperará mais em Minas Gerais. 
Precisamos tratar de uma outra questão de maneira aberta e franca. 

Refiro-me à questão da Previdência. O projeto enviado pelo 
Governador à Assembléia Legislativa é cópia fiel do projeto do 
Presidente Lula. Estamos convencidos de que o projeto· é bom, de 
acordo com o possível. Tenho a certeza de que o Presidente não 
desejaria nunca propor a taxação para os aposentados, caso pudesse 
optar. Ele reconhece que não há outra solução, a nã9 ser contrariar 
uma tradição do PT, e está se rendendo à realidade. E preciso que a 
Oposição entenda que o nosso projeto é cópia do que foi apresehtado 
pelo Presidente. Qualquer crítica deve ser dirigida ao Presidente Lul~, 
pedindo que mude o parâmetro nacional, porque as nor~as gera1s 
para a questão previdenciária são estabelecidas pela Un1ao. Temos 
de seguir o parâmetro adotado pelo Governo Federal. 

Com relação à política de aumentos, fez-se uma injustiça ao 
Governador, o qual deu um primeiro passo concreto e real nesses 
últimos anos, passo este que nem o Presidente conseguiu. 
Estabeleceu uma reserva do crescimento da receita nominal do 
Estado, de forma legal e institucional, para que seja concedido o 
aumento para o servidor. Pela primeira vez, um Gover~ador tem a 
ousadia, a coragem, a determinação, a boa vontade e o mteresse de 
tratar dessa matéria de maneira tão legal, clara e positiva, iniciando-s~ 
uma fase nova e, de acordo com o quadro atual, a que for possível. A 
medida que Minas Gerais, acompanhando os passos do Governo 
Federal, crescer e se desenvolver, essas possibilidades vão 
aumentando. Mas o mínimo está garantido nesse dispositivo legal. O 
Governador foi também muito sincero e está inovando em Minas e no 
Brasil. Encaminhou aqui o Deputado Miguel Martini, nosso colega de 
Oposição e de bancada em um período. Cobrávamos d_o Governo 
passado uma proposta orçamentária real, que não fosse v1rtual e que 
retratasse de fato o que o Estado tinha como receita e como despesa. 
O Governador Aécio Neves assumiu essa postura e mandou a LDO, 
determinando que o orçamento do Estado retratará fielmente a 
situação fiscal de Minas Gerais, com os valores reais do que é 
efetivamente arrecadado e do que é efetivamente gasto, mostrando a 
realidade dos números, para adquirir confiança neles, nas contas do 

nosso Estado. I, 
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O nosso Governador vem inovando na prática, no discurso, nas 

atitudes e no comportamento, o que realmente mexe com as pessoas. 
Muitos que se dizem de direita ou de esquerda, que se prendem a 
ideologia~, muitas vezes, sentem-se incomodados com mudanças, 
porque f1cam presos a regras e compromissos metafísicos, sem 
conseguir ajeitar-se aos novos tempos. Precisamos preparar a 
máquina administrativa de Minas, resolver problemas antigos e criar 
condições p~ra enfrentar situações novas, d_e forma clara e positiva, 
como tem fe1to o Governador Aécio Neves. E preciso enfrentar esses 
problemas e dar a Minas respostas positivas. 

Quanto à questão do IPSEMG, não podemos admitir discursos 
demagógicos, querendo reputar ao Governador Aécio Neves 
problemas que esse órgão enfrenta nos dias de hoje, pois são 
problemas antigos, que vêm se acumulando no tempo e que, como 
uma panela de pressão, estouraram no Governo passado, que não 
conseguiu honrar seus compromissos, explodindo o órgão e 
mostrando que tudo isso é fruto de uma gestão errada, confusa, que 
recebeu uma chuva de denúncias. 

Essa é uma conseqüência grave do mau uso do dinheiro público, e 
hoje os problemas estão aflorando. As atitudes têm sido tomadas para 
corrigir a bagunça que lá imperava e, quando o Governador suspende 
provisoriamente alguns atos e toma algumas medidas, tentando fazer 
um levantamento para estancar os erros, os desperdícios e a má 
aplicação dos recursos financeiros, recebe críticas, como se o órgão 
fosse um exemplo de administração. 

Aceitamos um desafio: vamos abrir - e creio que o Deputado Miguel 
Martini já iniciou essa tarefa - uma CPI, investigar esses últimos 
quatro anos e mostrar como foi a administração do IPSEMG, para 
avaliar se o órgão era bem administrado. Não aceitaremos que esses 
erros passados recaiam sobre o atual Governador, que vem se 
esforçando, de maneira muito transparente, para fazer o levantamento 
do órgão e os ajustes necessários, a fim de recuperar essa instituição, 
tão cara aos mineiros e aos servidores. 

É um órgão importante e conta com a preocupação do Governador, 
que, entretanto, jamais ?-Ceitará que sua preocupação e o carinho que 
todos os funcionários nutrem por ele abafem os erros que lá estão. 
Vamos tratar com carinho o IPSEMG, o que significa trazer à tona o 
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que há de errado, podre e mal equacionado, para que possamos 
ir em frente,_ resolvendo os problemas e capacitando o órgão a ser um 
instrumento do servidor público, e não de alguns poucos que se 
arvoram como seus donos e querem impor suas medidas, regras e 
visões. Não permitiremos isso. 

Agradeço a oportunidade de trazer as nossas considerações a 
essas medidas importantes do Governador, para modificar o 
panorama da política administrativa mineira. Frisamos que ele teve o 
cuidado, a atenção, a inspiração que herdou de seus antepassados 
políticos e homens públicos e, sobretudo, seu tino, que tem . sido 
revelado nos cargos que tem ocupado. ' · 

Ele tratou todas essas matérias, respeitando, de forma magnífica, os 
direitos adquiridos, passados e futuros, . dos nossos servidores. Ele 
quer respeitar esses direitos, porque entende que é assim que se 
deve caminhar. Direitos passados e expectativas de direitos, não se 
mexeu com nada. Mas construindo uma nova caminhada, uma nova 
opção. E deixando que o próprio servidor escolha. Democraticamente 
dando essa opção ao servidor público mineiro. 

Estamos aqui para saudar essa iniciativa do Governador. Estaremos 
lutando, trabalhando para aprovação dessas medidas. Nós, os nossos 
companheiros de partido, do nosso bloco e da base de Governo, 
porque acreditamos nas medidas. Estamos convictos de que elas vêm 
para realmente modificar o panorama político-administrativo de Minas, 
dando a este Estado condições para· que sua voz seja ouvida, seja 
respeitada, no concerto da Federação brasileira, porque, sempre, 
quando Minas foi ouvida, o Brasil teve dias melhores. 

Esperamos recuperar esses dias tão saudosos, que o nosso Estado 
está a oferecer ao País. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Solicito o encerramento da 

reunião por falta de número regimental. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22, às 9 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de 
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amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 6a REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/5/2003 
Presidência do Deputado Pastor George 

Su~ário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 
- R~g1stro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nac1onal - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo - Palavras 
do Deputado Gilberto Abramo - Palavras do Prefeito interino Betinho 
Duarte - Palavras do Sr. Reinaldo Gilli - Apresentação musical -
Entrega de placa - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Pastor George - Alberto Pinto Coelho - Bonifácio Mourão - Chico 

Rafa~l - Da~mo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Gil 
Pere1ra - Gilberto Abramo - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino 
Augusto- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do 
Ferrotaco. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Pastor George) -Às 20h15min, declaro 

a~er~a a. r~~nião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
m1ne1r~, . IniCiamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°
Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Atas 
~ O Deputado Sebastião Helvécio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

le1tura 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. 

Reinaldo Gilli, Diretor Executivo da Rede Record Minas· Carlos 
William e João Paulo, Deputados Federais; Betinho Duarte, Vereador 
e Prefeito interino de Belo Horizonte; e Deputado Gilberto Abramo, 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

_Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença em Plenário da Sra. Laudicéia 

Silva de Oliveira Freitas, Vereadora à Câmara Municipal de ltabira, e 
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dos Srs. João Bosco Torres, Presidente da Associação Mineira de 
Rádio e TV - AMIRT -; Charles Dickens· Gomes, Secretário do 
Consulado da Nicarágua; Laécio Alves Cordeiro, Vereador à Câmara 
Municipal de Sabará; Divino Resende Morais, Vereador; Carlos 
Henrique Silva, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte; 
Marcelos Martins, Diretor do DETEL; Marcílio de Assis, Presidente da 
Associação Futebol Society de Minas Gerais; funcionários, 
colaboradores e amigos da TV Record; Antônio Roberto Soares, 
consultor em comportamento, e Gilberto Dorneles, Vereador à 
Câmara Municipal de Santa Luzia. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se a reunião à comemoração dos 12 anos de 

fundação da Rede Record Minas. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os. presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será interpretado pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a regência 
do maestro Renato de Almeida. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Sr. Reinaldo Gilli, Diretor Executivo da Rede Record Minas; 
Deputados Federais Carlos Willian e João Paulo; Vereador Betinho 
Duarte, Prefeito interino de Belo Horizonte; Deputado Gilberto 
Abramo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; 
Deputados Estaduais, demais autoridades, senhoras e senhores, é 
com grata satisfação que esta Presidência dá início à reunião especial 
em homenagem aos 12 anos da TV Record em Minas Gerais, por 
iniciativa do Deputado Gilberto Abramo. Por uma feliz coincidência, 
estamos também celebrando o cinqüentenário nacional da pioneira TV 
Record, a segunda emissora no Brasil a entrar no ar, justamente no 
dia 27/9/53. Verdadeiro laboratório para a prática da informação e do 
entretenimento, a Record ajudou a construir carreiras, como as de 
Blota Júnior e Abelardo Barbosa, o inesquecível Chacrinha, ainda o 
maior fenômeno de empatia com o público brasileiro. No palco do 
auditório do Canal 7, de onde os programas eram transmitidos 
diretamente para os lares brasileiros, apresentaram-se grandes 
talentos internacionais, como Louis Armstrong, Charles Aznavour e 
Marlene Dietrich, tornando mais próximos de nós os grandes ícones 
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mundiais do século XX. Marcos importantes na história da música 
popular brasileira, seus festivais revelaram a sensibilidade e a 
inteligência de Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, hoje Ministro da Cultura. Também Roberto Carlos, no comando do 
programa "Jovem Guarda", teve o apoio e primeiro impulso da 
emissora para se tornar o mais permanente sucesso de nossa música. 
Portanto, a marca Record está, há meio século, associada à cultura 
do País. 

Ainda presentes na lembrança de muitos, os vários incêndios 
ocorridos nas dependências da emissora nos anos 70 não puderam 
abalar a força criativa e renovadora de sua programação. 
·'·Outros nomes, logo adotados pelo carinho popular, surgiriam mais 
tarde na Rede Record, como Fausto Silva e Ana Maria Braga. Como 
rede nacional, tendo, atualmente, entre seus mais fortes 
comunicadores Boris Casoy e Raul Gil, conta com 63 emissoras, entre 
próprias e afiliadas, e centenas de retransmissoras espalhadas pelo 
território nacional. Em sua trajetória, a empresa criada por Paulo 
Machado de Carvalho foi ainda comandada por Sílvio Santos até a 
mudança de seu controle, em 1991, para a Igreja Universal do Reino 
de Deus, conduzida pelo Bispo Edir Macedo. É sob esta 
administração que a Record, então uma emissora paulista, torna-se 
rede nacional, investindo em equipamentos sofisticados e retornando 
aos tempos áureos de sua inauguração. A Record Minas, com seus 
12 anos, é parte desta rede que remonta aos momentos basilares da 
tradição televisiva do País. Ao entrar no ar, em 12/5/91, assumindo o 
compromisso de oferecer boa informação e entretenimento para toda 
a família, veio retomar um canal que também tinha uma história já 
registrada neste Estado: uma das primeiras emissoras de Minas, a 
saudosa TV Vila Rica foi, em um momento que lembramos com 
nostalgia, parte da TV Record, dirigida pelo jornalista Edson Leite. 
Nessa época, a antiga Vila Rica, associada à Record de São Paulo, 
era a emissora número dois dos mineiros, concorrendo diretamente 
com a pioneira ltacolomi. 

Tendo Reinaldo Gilli como seu atual Diretor Executivo, a Record 
Minas inaugurou, há dois anos, sua sede própria no Bairro Floresta, 
com equipamentos de última geração, alcançando, por via de satélite, 
mais de 300 municípios mineiros. Sua programação de jornalismo é o 
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destaque, tendo conquistado grande credibilidade da audiência. 
Pronta para crescer e se desenvolver cada vez mais, certamente a 

nossa Record saberá se abrir ao talento do artista mineiro nas 
diversas áreas, tão necessitado de se mostrar ao·seu próprio público. 
Auguramos uma longa vida à TV Record Minas. Temos certeza de 
que ela será digna da força histórica de seu nome e de que 
participará, com estratégias cada vez mais ativas, não só do 
jornalismo, mas também da vida cultural e artística de Minas Gerais. 
Parabéns à Record, à sua diretoria, aos seus comunicadores, técnicos 
e funcionários. Contamos com todos vocês para o fortalecimento de 
uma mídia democrática e comprometida com a defesa da cidadania e 
dos valores éticos e universais. ' 

Queremos, nesta oportunidade, parabenizar o Diretor Executivo, 
Reinaldo Gilli, e toda a diretoria e equipe da TV. V. Exa. é um Diretor 
dinâmico, eficiente e inovador, em busca da modernidade de gestão 
para a Record, pois sabemos que os planos da emissora são e 
expansão para em todo o Estado. Ao inaugurar-se a TV Record, em 
12/5/91, marcou-se uma nova era, pois, com sua programação, além 
dos telejornais, a emissora conquistou e vem conquistando um lugar 
de destaque na audiência mineira pela sua eficiência dos seus 
dirigentes. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Neste instante, será exibido um vídeo institucional. 
- Procede-se à exibição de vídeo. · 

Palavras do Deputado Gilberto Abramo 
- Exmos. Srs. Deputado Pastor George, representando o Presidente, 

Deputado Mauri Torres; Diretor Executivo da Rede Record Minas, 
Reinaldo Gilli, Deputado Federal Carlos Willian, Deputado Federal 
João Paulo, Vice-Líder do Governo no Congresso; Vereador Betinho 
Duarte, Prefeito interino de Belo Horizonte, membros desta Casa, 
imprensa, Deputados e Deputadas, tenho plena convicção de que a 
televisão, como meio de comunicação, contribui para a formação do 
cidadão. Ela é o contexto em que a maioria de nós percebe o mundo, 
onde pensamos sobre política,· diversão, notícias, enfim, sobre quase 
tudo. A tevê representa um ambiente que está moldando, reformando 
o caráter nacional e os padrões contemporâneos de sentir e p~nsar. 

Por meio dessa mídia, a sociedade segue padrões de conduta e 
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valores morais. O senso comum nos diz que a TV é responsável 
pela conduta dos indivíduos. Avalio ser pertinente mencionar uma 
pesquisa divulgada pelo instituto norte-americano Nielsen. Essa 
concluiu que uma pessoa aos 70 anos já permaneceu numa média de 
7 a 1 O anos diante da televisão. Além disso, estima-se que um jovem 
de 18 anos foi exposto à média de 200 mil atos de violência exibidos 
pela !V~. D!scute-se muito a relação entre a superexposição de cenas 
de v1olenc1a e o seu crescimento. Por exemplo, ocorreu um fato 
lam~ntável em Brasília, no mês de fevereiro de 2000, quando um 
men1no de 9 anos apenas tentou matar, com 40 facadas, a sua vizinha 
de 7 anos, logo após assistir a determinado filme em uma emissora de 
TV. 

Apesar de ser comprovada por profissionais de saúde mental e 
relações sociais a existência de interesses em jogo para manipular o 
telespectador, não se pode atribuir à televisão e aos demais meios 
e_let~ôn~cos de_ comu~i?ação a responsabilidade da geração da 
v1olenc1a mund1al. A m1d1a apenas cumpre a missão de informar. 
. Ci~nt~s da importância do meio de comunicação eletrônico e da 
1nfluenc1a que exerce sobre a sociedade, acreditamos que a Rede 
Record assumiu o compromisso de levar ao telespectador 
programação de qualidade, com jornalismo sério, entretenimento 
responsável, espaço educativo e produções com a melhor qualidade 
possível tanto na técnica quanto no conteúdo. Infelizmente, 
compromisso que a maioria das emissoras apresenta apenas na 
teona. 

Com esses objetivos e preocupada com as exigências dos 
telespectadores, a Rede Record se transformou em um veículo que 
busca atendê-los. Nesse sentido, destaco a força da Rede Record, 
que facilmente se coloca no interior dos lares mineiros pela qualidade 
de _sua programação. O resultado desse empenho é reconhecido por 
me1o dos índices de audiência. 

Com? _Deputado, pa~abenizo a Rede Record Minas por fazer parte 
do cot1d1ano dos m1ne1ros e a diretoria dessa conceituada emissora, 
na pessoa do Sr. Reinaldo Gilli, pelo brilhante serviço prestado ao 
povo mineiro. Muito obrigado. 

Palavras do Prefeito Interino Betinho Duarte 
Boa-noite, justifico a ausência do Prefeito Fernando Pimentel, que 
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viaJOU para Washington em busca de recursos para Belo 
Horizonte. Geralmente, não cito nomes das autoridades, porque o 
cerimonial já o faz, mas, como estou entre amigos, cito o Deputado 
Pastor George, que preside esta reunião; o nosso querido Bispo 
Reinaldo Gilli, Diretor Executivo da Record Minas; o ex-Vereador de 
Belo Horizonte, Deputado Federal Carlos Willian; o-ex-Vereador e ex
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vice-Líder do 
Governo no Congresso, Deputado Federal João Paulo; o Deputado 
Gilberto Abramo, autor do requerimento; a querida Deputada Jô 
Moraes, ex-Vereadora, e o Vereador de Belo Horizonte, Corregedor 
da Câmara Municipal, Pastor Carlos. Citei os nomes porque já dá para 
fazer uma reunião de comissão. 

A TV Record faz parte de Minas e do País, e, pelo seu trabalho, 
eficiência e valor para os belo-horizontinos e mineiros-, temos a 
impressão de que ela está aqui há mais de 12 anos. Poderia 
mencionar várias açôes conjuntas com a emissora, mas a penúltima 
foi um trabalho pela vida e pela paz em Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, numa associação com outras emissoras de TV, rádios e 
jornais no Projeto Minas pela Paz, que gerou um ato no alto da Av. 
Afonso Pena, reunindo mais de 30 mil pessoas. Grupos diferentes 
apresentaram-se, inclusive a Ana Paula, do "Diante do Trono", e até 
grupos de outros estilos, fazendo uma festa maravilhosa, pois a 
convergência para a paz e pela paz nos leva a uma vida saudável e 
feliz. 

A Prefeitura de Belo Horizonte acaba de lançar o Projeto Quem 
Gosta de BH Tem Seu Jeito de Mostrar, com a participação da TV 
Recorde do jornal "Hoje em Dia". 

O autor do requerimento, Deputado Gilberto Abramo, falou sobre as 
televisões de modo geral, ·poderia acrescentar vários dados. 
Entretanto, como somos adultos e temos o livre arbítrio de fazer e 
responder por nossos atos, minha maior preocupação são as crianças 
e os adolescentes. As crianças brasileiras passam, em média, quatro 
horas em frente à televisão, de acordo com uma pesquisa do UNICEF 
realizada em todo o mund-o. Na verdade, trata-se da maior atividade 
da criança no dia, superior à escolar e à convivência com os pais. Os 
resultados disso temos visto em parte, mas não é o caso da TV 
Record. Assistimos à banalização da violência e à pornografia.\ 
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E a Record, há 50 anos, dedica seus programas e sua vida ao 

povo brasileiro, à família brasileira, às crianças brasileiras. Isso é 
muito importante. Nossas crianças, com a globalização, estando os 
pais ausentes, para trabalharem ou para procurarem emprego, ficam 
sujeitas à babá eletrônica. E isso é altamente nocivo, mas a TV 
Record dá o exemplo, não só constitucional. A Constituição obriga as 
emissoras a promover cultura, lazer, informação, mas também a 
conscientização. Ela prima não só por cumprir a Constituição, mas 
também por cumprir os valores morais e éticos da sociedade 
brasileira. Por isso, essa homenagem hoje prestada aqui é muito 
significativa. Saúdo os Deputados da Assembléia Legislativa e dou os 
parabéns à TV Record, porque esta homenagem é merecida. 

Para finalizar, o projeto que lançamos na terça-feira: o Projeto Quem 
Gosta de BH Tem Seu Jeito de Mostrar. Na verdade, queremos que 
os belo-horizontinos dediquem um tempo de amor a nossa cidade. 
Pode ser 1 minuto. Se fizermos 1 minuto de oração, teremos 
2.200.000 minutos. Depois, João Paulo, poderemos fazer a conta de 
quantos dias e quantos anos esses minutos significam. Se fizermos 
um minuto de silêncio pela paz, teremos 2.200.000 minutos somente 
em Belo Horizonte. Essa campanha é um gesto. Na quarta-feira, vou 
ao HEMOMINAS para doar sangue porque o estoque de sangue está 
abaixo do necessário. Estou tentando seguir um pouco a Jesus Cristo, 
que deu o seu sangue para nos salvar. Quero dar somente uma 
gotinha, porque Cristo deu todo o seu sangue para nos salvar. Quero 
dar apenas uma gotinha, porque Cristo foi o único e vive. Sou um 
homem falível, mas quero doar um pouco do meu sangue àqueles que 
estão necessitando. 

Quem Gosta de BH Tem Seu Jeito de Mostrar. Este ato aqui hoje é 
o ato da Assembléia dentro desse projeto. E gostamos da TV Record 
e ela gosta de BH. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Reinaldo Gilli 
Senhores parlamentares, senhoras e senhores, funcionários da 

Rede Record Minas, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas 
por estar um pouco afônico, acometido por um resfriado muito forte. 
Nem isso me impediu de estar aqui nesta noite tão maravilhosa e que 
muito me honra, a fim de poder representar a Rede Record Minas 
nesta solenidade. 

T 
I 
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Como sempre, não tenho o hábito de preparar nada por escrito. 

Não critico quem o faça, porque cada um sabe como deve comportar
se. Costumo falar aquilo que vem na hora, do coração, até porque, 
representando a homenageada, Rede Record, posso dar-me esse 
direito de abrir mão do discurso escrito e falar daquilo que estou 
sentindo neste momento, que é exatamente uma alegria muito grande 
de contribuir para uma sociedade melhor. 

Todos queremos, não apenas para nós, mas para nossos filhos, 
para os filhos de nossos filhos uma sociedade melhor. Percebo que a 
Rede Record, com a sua programação, como já foi dito e 
demonstrado no vídeo a que assistimos, tem a preocupação de levar 
ao ar uma programação voltada para família. É bem verdade que' não 
temos, ainda, o formato ideal. Compramos muitos programas, muitos 
filmes, pois temos que disputar audiência. Então, nem tudo está da 
forma como gostaríamos. Mas fato é que temos nos esforçado, 
procurado selecionar todas os programas, como os apresentados pela 
própria casa, de maneira a ter, a cada dia, uma programação mais 
familiar, para que nós, como foi dito aqui, quando sairmos para 
trabalhar, não tenhamos a preocupação de que nossos filhos estejam 
assistindo a uma programação que os incite à violência ou a qualquer 
outra coisa que não queiramos para eles. 

Então, esse é um compromisso que a Rede Record tem procurado 
cumprir e buscar. A Rede Record Minas não é diferente. Na 
programação que é gerada a partir de Belo Horizonte, nos nossos 
programas jornalísticos, nos nossos programas de debates, no nosso 
próprio programa espiritual, religioso, produzido nos estúdios da TV 
Record, sob a direção da Igreja Universal, também temos esse intuito 
de produzir uma programa familiar. Quantas não são as pessoas que, 
pela madrugada ou bem cedo, estão desesperadas e, ao ligarem o 
seu televisor na programação da Rede Record, encontram ali uma 
palavra de fé, de conforto, uma oração! Se fôssemos enumerar, 
quantas foram as pessoas que, de repente, deixaram de cometer 
suicídio porque ouviram uma palavra de fé, participaram de uma 
oração que é transmitida pela Rede Record! 

Lembro-me de que, há pouco mais de 12 anos, quando a Igreja 
Universal, por meio do Bispo Edir Macedo, assumiu o controle 
acionário da Rede Record, muitos pensaram que ela seria 

q 
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transformada numa igreja eletrônica. O tempo mostrou que isso 
não era verdade. 

A Igreja Universal usa determinados horários da TV Record, como 
?utras igrejas os utilizam também, para prestar assistência espiritual 
as pessoas. Mas, em 2/3 de sua programação - talvez em um .pouco 
mais -, procura competir com outras emissoras veiculando 
justamente, o que disse há pouco: uma programação voltada para ~ 
família. 

O nosso objetivo é renovado nesta Casa, diante das autoridades 
presentes, dos funcionários, dos amigos e de todos os que prestigiam 
esta homenagem à Rede Record Minas, para que possamos ter 
orgulho de dizer que temos uma emissora comprometida com a 
família mineira. O nosso "slogan" é muito oportuno: "Rede Record: A 
Televisão que Todo Mundo Pode Ver". 

Que Deus continue a nos abençoar, dando-nos força e sabedoria 
para que possam~s levar esse projeto adiante. E que Deus os 
abençoe também. E o que desejo a todos. Muito obrigado. . 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Jovem de 

Contagem, que, sob la regência do maestro Renato Almeida 
apresentará as músicas "Bom Baião", de Luiz Gonzaga, "Danç~ 
Húngara no 5", de Brahms, e a Nona Sinfonia de Beethoven. ~ 

-Procede-se à apresentação da Orquestra Jovem de Contagem. 
Entrega de Placa 

O locutor - A Presidência e o Deputado Gilberto Abramo farão a 
entrega ao Sr. Reinaldo Gili de placa alusiva a esta homenagem, com 
os seguintes dizeres: Em 1991, a Rede Record Minas iniciou sua 
transmissão em nosso Estado, concorrendo com a programação de 
outras grandes emissoras que aqui já operavam. Velocidade, 
flexibilidade, eficiência nos resultados e preços competitivos fizeram 
com que conquistasse lugar de destaque na publicidade mineira, o 
que hoje resulta em crescimento dos índices de audiência e aumento 
da receita publicitária. (-Lê:) 

"A homenagem da Assembléia Legislativa à Rede Record Minas 
pelo sucesso ao longo_ de seus 12 anos de fundação. Belo Horizonte, 
19 de maio de 2003." · 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece às autoridades e aos 

1451 
demais convidados a honrosa presença e parabeniza o maestro 
Renato Almeida e os músicos pela belíssima apresentação. Temos 
certeza dé que esses jovens terão futuro brilhante. "" 

Num país tão rico em dive·rsidade cultural, tão bem retratado na 
canção "Bom Baião", de Luiz Gonzaga, certanie.nte a:~ TV Record 
poderá espalhar esperança, democracia e liberdade de expressão, 
além de consolidar o direito que conquistamos com o fim da censura 
imposta pela ditadura nos piores anos que o Brasil viveu. 

Parabéns ao Dr .. Reinaldo Gili, à equipe e a todos . os seus 
funcionários. Que fiquem registrados o afeto e respeito desta 
Presidência para com os profissionais de televisão que cooperam para 
que este País seja cada vez- mais aberto e democrático. 

Encerramento 
O . Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência 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 do 
dia 20/5/2003.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 10/2003, EM 19/3/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Sargento Rodrigues e Laudelino Augusto, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 
"ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião, 
informa que ela se destina a se elegerem o Presidente e o Vicé
Presidente e a se designar o relator, determina à assessoria que 
proceda à distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado 
Laudelino Augusto que atue como escrutinador. Realizada a 
contagem dos votos, são eleitos os Deputados Bonifácio Mourão e 
Sargento Rodrigues para os ·cargos de Presidente e Vice-Presidenté, 
respectivamente. O Deputado_ Bonifácio Mourão, após dar posse ao 
Vice-Presidente e por ele ser empossado como Presidente, designa o 
Deputado Célio Moreira para relatar a matéria. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlaiT)entares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. \ 

I 

'--------0------' 
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira -
Sargento Rodrigues - Durval Ângelo. 

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

' 13/5/2003 
~s 14h~Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

G1l Pere1ra, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, Sidinho do 
F~rrotaco. ~ Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado 
Djalma_ D1mz, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
suprac1ta?a Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Alberto P1nto Coelho, Antônio Júlio e Neider Moreira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
~dalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
prese~t~s. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matena constante na pauta e ouvir a Sra. Maria Emília Rocha de 
Me!lo, Secretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que 
tara explanação sobre comunicação, habitação e saneamento no 
Estado, em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira· e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares 
do Ministério da Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 
9/~12_003; e Adri~~e Barbosa de Faria, Presidente da Associação 
Mme1ra de Mumc1pios. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia 
c?mpreendendo a discussão e a votação de proposições qu~ 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada urh 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 535, 541 a 552, 
582, 584, 597 a 600, 605, 608 a 614 e 632/2003. Passa-se à 3a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
propo~ições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requenmento do Deputado Célio Moreira, em que solicita sejam 
convidados o Diretor-Geral do DER-MG e o Superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais para participar de reunião 
em que se discutirá o fechamento de postos dessa Polícia no Estado. 
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir a convidada. 
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Registra-se a presença da Sra. Maria Emília Rocha de Mello e 
dos Srs. Artur Resende do Nascimento, Secretário Adjunto; Ivan Alves 
Soares, Diretor-Geral do DETEL-MG; Leone Afonso Silveira e Djalma 
Gomes, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à convidada, para 
que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE NOME PARA O 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 13/5/2003 
Às 16h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ana Maria, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Ana Maria, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a· reunião se destina a proceder a arguição pública do Sr. 
Dimas de Melo Braz, Diretor da FUMEC, para ocupar vaga aberta no 
Conselho Estadual de Educação. A Presidente registra a presença do 
convidado, destina essa parte da reunião a ouvir o indicado, que será 
argüido com base no art. 62, XXIII, "d", da Constituição Estadual e 
passa a palavra ao Deputado Leon ídio Bouças, relator da indicação 
do Conselho Estadual de· Educação, para fazer suas perguntas. Logo 
após, o Presidente passa a palavra ao Sr. Dimas de Melo Braz, para 
que responda às perguntas. Os demais Deputados também fazem 
perguntas, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado 
Leonídio Bouças emite seu parecer, que conclui pela aprovação do 
nome do Sr. Dimas de Melo Braz. O parecer é aprovado por todos os 
membros da Comissão. A Presidente solicita a ata da\ reunião e 
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LeonJdlo Bouças .. A_ ata é dada por aprovada e é subscrita pelos 
me~b~os ?a Com1ssao presentes. Cumprida a finalidade da reunião a 
Presld~nc1a agradece a presença dos parlamentares e do convidado 
determ1na a lav~atu:a da ata e encerra os trabalhos da Comissão. ' 

Sala das Com1ssoes, 13 de maio de 2003. 
Ana Mar!a, Presi~ente- Leonídio Bo_uças- Weliton Prado. 

-ATA DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECE!j SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

, CONSTITUIÇAO No 18/2003 EM 14/5/2003 
As 14h45mi~, _?Omparecem na Sala da~ Comissões os Deputados 

Leonar_do Oumta?, _Jayro Lessa e Marília Campos, membros da 
supracitada Com1ssao. Havendo número regimental o Presidente 
Deputado Le:_onardo Ouintão, declara aberta a reuniã~ e, em virtud~ 
d~ aprovaça~ de requerimento ~a Deputada Marília Campos, 
d1spensa a l?1tura d~ ata da reun1ao anterior, a qual é dada por 
apro~a_da . e _e subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1de~c1a Informa que a reunião se destina a apreciar 

0 
parecer 

para o 1 turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 18/2003 0 
relator, Deputado Jayro. Lessa, com a palavra, faz a leitura do ~eu 
parec?r, . o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Subst1tut1vo ~o 1. Na_ fase de discussão do parecer, o Presidente 
~efe_re o ped1do de. ~1sta da Deputada Marília Campos. Cumprida a 
f1nahdade da reun1ao, a Presidência agradece a presença dos 
parlame~t~r~s, convoca os membros da Comissão para reun

1
a

0 extraordmana, a ser marcada oportunamente, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003 
Leonardo Ouintão, Presidente - Marília Campos - Jayro Lessa _ 

Gustavo Valadares. 

ATA DA 10a REU_NIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO 
, INDUSTRIA E COMÉRCIO, EM 14/5/2003 ' 
A~ 15 h~ras, co~parecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jose Hennqu~, B1el ~ocha e Doutor Viana (substituindo este ao 
Deputado Elm1ro N~sc1mento, por indicação da Liderança do PFL) 
me~bros da supracitada Comissão. Havendo número regimental ~ 
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, ~m 
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, 

. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a ,qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Eduardo Coutinho, Coordenador do 
Projeto do Mapeamento do Artesanato Mineiro, desenvolvido pelo 
Centro CAPE - Mãos de Minas, em que encaminha "kit de artesanato"; 
do Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, em: que 
comunica solicitação daquela Câmara para que seja instalado um pólo 
industrial de laboratórios farmacêuticos em Patos de Minas; do Sr. 
Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, em que enc_aminha 
exemplar da publicação "Perfil do Potencial Turístico da Area de 
Influência da Estrada Real"; "release" sobre a posse dos novos 
membros do Conselho Estadual de Turismo, que acontecerá no 
próximo dia 26, no Palácio da Liberdade. Passa-se à 2a F<:_se da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaç~o de 
proposições que dispensam a ap!eciação do Plenário. S~bmet1dos o a 
votação, cada um por sua vez, sao aprovados os Requenmentos ~ s 
595 607 628 e 631/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do D1a, 
co~pree~dendo a discussão e a votação de prop?sições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requenmento dos 
Deputados Gil Pereira e Paulo Cesar, em que solicitam seja realizada 
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Transporte para 
debater o alto preço das passagens aéreas, o atraso constante dos 
vôos operados no Aeroporto da Pampulha e a falta de ofe~t~ ~e v?os 
na região Centro-Oeste do Estado, especialmente entr~ D1v1nopohs e 
São Paulo; é aprovada, ainda, emenda do Deputado B1el Rocha, em 
que solicita sejam tratados também os pr~~lemas r~la?ionados ~os 
vôos nas Regiões da Zona da Mata e do Tnangulo Mme1ro. Cumpnda 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. ~ 
José Henrique, Presidente - Biel Rocha - Leonídio Bouças - Paulo 

Cesar. . . ·· _ , 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE, EM 

' 
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15/5/2003 

~s 9h30min, comp~recem na Sala das Comissões os Deputados 
R~cardo Du~rte, Fah1_m Sawan, Chico Simões, Doutor Viana, João 
B1ttar e Ne1der More1ra, membros da supracitada Comissão. Estão 
p~esentes, tam?_ém, os Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro 
Silva_ e Sebast1ao Navarro Vieira. Havendo número regimental, o 
~res1dente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em 
v~rtude da ap~ovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a l~1tura d~ ata da reunião anterior, a qual é dada por 
apro~a_?a _e _e subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a Informa que a reunião se destina a discutir a situação dos 
apro~ados no concurso da FHEMIG e convida os seguintes 
conv1dad?s para tomarem assento à mesa: Srs. Carlos Eduardo 
Venturelll Mosconi, Presidente da FHEMIG; Tomaz de Aquino 
Rezende, Procurador de Justiça; Jussara Teixeira Vieira 
representante da Associação dos Trabalhadores em Hospitais d~ 
Esta?o de Minas Gerais- ASTHEMG -;e Carlos Augusto dos Passos 
M_art~ns, representante dos concursados da FHEMIG. O Deputado 
Ricardo Duarte, ~utor d_o re~~e_ri~ento que motivou o convite, passa a 
fazer_ suas cons1deraçoes IniCiais. Logo após, passa a palavra aos 
conv1~a~os, na . ~rdem acima mencionada, para que façam suas 
exp~s1çoes. ~a~t1c1pam dos debates todos os parlamentares presentes 
e,_ a1nda, -~arc1a Mendes, auxiliar de enfermagem; Sílvia Alves da 
Silva,_ AUXII!~r de c_opa; Vera Lúcia Ferreira de Souza, funcionária do 
Hosp1tal Julla Kubitschek; Bruno Duque, representante de Juiz de 
Fora; Rosélia de Fátima da Costa e Mônica Abreu, Presidente da 
AST~E,~G. Segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taqu1graf1cas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana - João Bittar - Neider 

Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 18/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
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De autoria de 1 /3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sebastião Na varro ·Vieira, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 18/2003 dispõe sobre a 
investidura em cargos e empregos públicos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi 
encaminhàda a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, "a", do Regimento Interno. · 

Encarregada de apreciar a matéria, esta Comissão passa a 
fundamentar seu parecer na forma que se segue. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição no 18/2003 tem por escopo 

acrescentar o § 5° ao art. 21 da Carta mineira, com a finalidade de 
assegurar aos candidatos aprovados em concurso público o direito à 
nomeação e à posse, observado o número de vagas previsto no 
edital, o prazo de validade do concurso e sua prorrogação. Embora 
não esteja explícito no texto da proposição, parece-nos que o 
comando normativo visa alcançar os concursos públicos realizados 
por órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Estado, 
não se restringindo aos candidatos a cargos públicos submetidos ao 
regime estatutário, mas se estendendo aos postulantes a empregos 
públicos nas empresas estatais (sociedades de economia mista e 
empresas públicas), mediante vínculo contratual regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. 

A função administrativa a cargo do Estado deve ser exercida em 
obediência ao ordenamento jurídico vigente, especialmente no tocante 
aos princípios constitucionais, que são a viga mestra do sistema 
normativo e fundamento da validade das normas jurídicas. A atividade 
administrativa, que não se confunde com as atividades legislativa e 
jurisdicional, é típica do Poder Executivo e atípica nos demais Poderes 
constituídos e consiste basicamente em "aplicar a lei de ofício", na 
feliz expressão do saudoso jurista Seabra Fagundes. Trata-se, pois, 
de atividade relacionada ao fenômeno da aplicação e realização do 

direito. 
A função estatal de que se cogita é preordenada à satisfação de 
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interesses da coletividade, o que deve ser feito em sintonia com o 
sistema normativo. Em razão disso, o agente do poder público não 
desfruta de prerrogativa senão para atender à finalidade da norma de 
direito que lhe serve de referência. Nas relações entre particulares, é 
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, de modo que a ausência de 
vedação significa possibilidade de ação, com fulcro no princípio da 
autonomia da vontade. Todavia, no campo do direito público, o 
administrador gere interesses que não lhe são próprios e só pode 
praticar algum ato se houver determinação expressa ou implícita para 
tanto. Não basta a omissão legislativa para legitimar seu 
comportamento, uma vez que a atuação do agente deve pautar-se 
pela obediência rigorosa aos comandos legais. 

Visando à proteção mais efetiva dos interesses da coletividade o 
regime jurídico-administrativo assegura à administração um conju~to 
de prerrogativas, entre as quais se destaca o poder discricionário. 
Este consiste em uma margem de liberdade para a prática do ato, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, mas atendo-se aos 
limites traçados pelo legislador. O exercício da competência 
discricionária pressupõe respeito à ordem jurídica, embora o agente 
disponha de certa liberdade de opção para melhor concretizar a 
vontade abstrata da norma. 

No sentido oposto, existe também o chamado poder vinculado, 
hipótese na qual a lei antecipadamente determina o comportamento 
da autoridade administrativa, não lhe restando alternativa para a 
prática do ato em razão do caso concreto, uma vez que o legislador 
prevê o único comportamento a ser adotado para se atender ao 
interesse público. 

Não obstante as prerrogativas asseguradas à administração para a 
defesa do interesse público, existem restrições a serem observadas. 
O direito administrativo não apenas consagra poderes exorbitantes ao 
Estado, mas também estabelece limitações e o respeito aos direitos 
dos cidadãos. Deve-se ter em vista que esse ramo do direito público 
desenvolveu-se com base em dois binômios: poderes da 
administração e garantias dos administrados. 

O inciso 11 do art. 37 da Constituição da República exige concurso 
público para a investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre 
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nomeação e exoneração. De acordo com tal comando, os cargos 
efetivos .somente serão providos se houver prévia aprovação em 
concurso, que é o procedimento adotado para a seleção e o 
aperfeiçoamento do quadro de pessoal do Estado e das entidades da 
administração indireta. Esse procedimento administrativo, que se 
inicia com a publicação do edital e termina com a nomeação e a posse 
dos candidatos aprovados, deve ser realizado em estreita sintonia 
com os critérios objetivos previstos no edital, que é a lei interna do 
certame, especialmente com o princípio da isonomia, valor 
fundamental no estado democrático ·de direito. Nos procedimentos do 
poder público caracterizados pela disputa ou competição, como é o 
caso do concurso, o respeito à igualdade de oportunidades e de 
tratamento entre os participantes constitui elemento crucial para o 
êxito da atuação estatal. 

Tradicionalmente, prevalecia na doutrina e na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual o candidato 
aprovado em concurso público não tinha direito subjetivo à nomeação, 
pois encontrava-se em uma situação de mera expectativa de direito. 
Essa tese se fundamentava no clássico poder discricionário da 
administração, cuja prerrogativa para decidir sobre a conveniência e a 
oportunidade de proceder-se à nomeação dos candidatos aprovados 
era habitualmente associada ao poder público. Assim, fatos 
supervenientes poderiam ·dar ·ensejo à não-convocação dos 
candidatos classificados no concurso, que ficavam totalmente 
desamparados e à mercê das prerrogativas exorbitantes do Estado. 
Ora, a supremacia deste perante os cidadãos deixa os candidatos 
aprovados em situação ext~emamente desconfortável. Essa situação 
de expectativa de direito, nos concursos dessa natureza, ainda é 
sustentada por vários doutrinadores; entretanto, o STF vem 
modificando sua jurisprudência tradicional e já consagrou o 
entendimento de que o candidato aprovado em concurso público tem 
direito subjetivo à nomeação, sobretudo com fundamento no respeito 
às regras do edital, que vinculam tanto a administração quanto ·os 
administrados. 

No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança na 23.657-
DF, em que atuou como relator o Ministro Marco Aurélio, .o Pretória 
Excelso firmou o seguinte posicionamento: 

t. , 
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"Concurso público - Edital - Parâmetros - Observância bilateral. 
A ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do cidadão 
e da Administração Pública e a preocupação insuplantável com a 
dignidade do homem impõem o respeito aos parâmetros do edital do 
concurso. 

Concurso público - Edital - Vagas - Preenchimento. O anúncio de 
vagas no edital de concurso gera o direito subjetivo dos candidatos 
classificados à passagem para a fase subseqüente e, alfim, dos 
aprovados à nomeação. Precedente: Recurso Extraordinário no 
192.568-0-PI, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 13 de setembro de 1996". 

Antes de adotar tal posicionamento, o referido Tribunal já enfatizara 
o rigoroso respeito, por parte da administração, à ordem de 
classificação dos apr~vados no certame, cuja inobservância acarreta o 
direito à nomeação. E o que determina a Súmula no 15, de 16/12/63, 
segundo a qual "dentro do prazo de validade do concurso, o candidato 
aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido 
sem observância da classificação". 

A nosso ver, esse novo posicionamento do órgão de cúpula do 
Judiciário brasileiro é digno dos maiores elogios, pois restringe a 
discricionariedade administrativa do poder público e protege o cidadão 
contra eventuais abusos por ela cometidos. Ora, se existem cargos 
vagos e a administração decide pela realização do concurso público, o 
mínimo que se pode esperar de tal procedimento é o respeito às 
normas do instrumento convocatório e a conseqüente nomeação dos 
aprovados no certame. O agente do poder público deve agir com base 
no princípio da boa-fé, e as decisões por ele tomadas devem ser 
precedidas de planejamento. Se a administração deixa transcorrer o 
prazo de validade do concurso sem efetuar a nomeação dos 
aprovados, pode-se presumir que os agentes responsáveis pelo 
procedimento agiram de má-fé, seja ignorando as regras do edital do 
concurso, seja utilizando-o como forma alternativa de receita. Tal 
postura é inadmissível nos regimes democráticos, que exigem 
respeito às regras do jogo e lisura nas relações travadas com os 
cidadãos e as demais instituições. Aliás, é oportuno ressaltar que a 
concepção segundo a qual o direito administrativo é o direito do 
Estado, na qualidade de gestor dos interesses coletivos, encontra-se 
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ultrapassada. Hoje ele é visto como um ramo do direito público 
encarregacjo de proteger os cidadãos contra eventuais abusos das 
autoridades estatais. A esse respeito, vejamos o ensinamento do 
publicista Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

"Assim, o Direito Administrativo nasceu como um direito do Estado 
enquanto administrador, passou a ser um direito do .Estado e dos 
administrados e tornou-se hoje, com seu núcleo constitucional e como 
seu prolongamento, um direito comum dos administrados face ao 
Estado administrador". (In: "Mutações do Direito Administrativo". 28 ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 33.) ;' 

Como se vê, é o administrado que necessita da proteção do 
legislador, e não, o Estado propriamente dito. Este já dispõe de um 
conjunto de privilégios nas relações jurídicas para fazer prevalecer a 
finalidade pública consagrada no sistema normativo. Se a 
discricionariedade da administração pode ser restringida sem 
comprometer o interesse público, quem ganha é o administrado, pois 
a possibilidade de ocorrer abuso de poder ou desvio de finalidade é 
menor. 

Dessa forma, o anúncio de vagas previsto no edital do concurso 
público deve vincular o Estado e os administrados, por ser a lei interna 
do procedimento. Caso suas disposições pudessem ser ignoradas e 
as prerrogativas discricionárias da administração fossem utilizadas 
para afastar a aplicação do instrumento convocatório, a disputa para o 
ingresso na função pública não teria sentido, e o preceito 
constitucional que o prevê seria letra morta. 

A partir do momento em que o concurso é homologado pela 
autoridade competente, no exercício do controle interno do 
procedimento administrativo, a administração deve nomear os 
candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação e o prazo 
de validade do concurso. A nomeação dos aprovados é uma questão 
de justiça para com os candidatos que preencheram os requisitos para 
a participação no certame e superaram todas as fases estabelecidas 
no edital, o que atesta sua aptidão teórica para o preenchimento do 
cargo ou do emprego público. Assim, afigura-se-nos justa ·e oportuna 
a consagração de comando dessa natureza no texto constitucional, no 
intuito de se evitar a utilização do instituto com finalidade· diversa 
daquela para a qual foi concebido e como garantia do ciqadão em 

1! 
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face do poder público. 

Por ~e~rade_ir?, torna-se necessário realizar algumas alterações na 
propos_1çao ong1nal, ~e forma a adequar a ementa e a parte dispositiva 
do pr?Jeto -~os padroes da técnica legislativa, a aprimorar a redação 
do d1spos1t1vo e a dar maior precisão ao comando normativo 
Ademais, deve constar no texto referência expressa às entidades d~ 
administr~ç~o. indireta de qualquer dos Poderes do Estado, uma vez 
~ue o_ pnnc1p1o do concurso público também vincula tais entidades, 
1~cl~s1ve. as e~presas estatais, que têm personalidade jurídica de 
d1re1to pnvado. E o que propomos por meio do Substitutivo no 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição no 18/2003 na forma do seguinte Substitutivo 
n° 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta parágrafo ao art. 21 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 21 da Constituição do Estado fica acrescido do 

seguinte § 5°: 
"Art. 21 - .............................................................................. . 

, §_5° - O ~andidato aprovado em concurso público realizado por 
orgao ou entidade da administração direta e indireta de qualquer dos 
P?deres do Estado tem direito subjetivo à nomeação, respeitado o 
numero de vagas previsto no edital, o prazo de validade do concurso e 
sua prorrogação.". 

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
Leonardo Ouintão, Presidente - Jayro Lessa, relator - Marília 

Campos- Gustavo Valadares. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O. Sr._ Presidente despachou, em 21/5/2003, as seguintes 
comun1caçoes: 

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. 
Alvimar Mourão, ocorrido em 18/5/2003, em Divinópolis. (- Ciente. 
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Oficie-se.) 
Do Deputado Miguel Martini, notificando o falecimento do Sr. Edson 

de Oliveira Lima, ocorrido em 13/5/2003, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) _ 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra~ Ana 
Maria Rodrigues dos Santos, ocorrido em 14/5/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando a ordenação 
episcopal do Bispo Antônio Carlos Félix, ocorrida em 4/5/2003. (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Associação Médica de Minas Gerais, o 

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o Conselho Regional de 
Medicina e a Associação Médica Regional de Curvelo pelo transcurso 
do Dia do Médico (Requerimento no 416/2003, do Deputado Doutor 

Viana); 
de congratulações com o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, 

pelo transcurso do 30° aniversário de sua fundação (Requerimento no 
429/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Loja Maçônica Nova Luz Vazantina, pelo 
transcurso do 1 ao aniversário de sua fundação (Requerimento no 
440/2003, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com a Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, pelo transcurso do 50° ano de sua criação (Requerimento no 
447/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Sr. Olyma Alencar Ramalho, pelo 
lançamento do livro "A Rasura: Francisco de Lima Cerqueira e Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ainda ... " (Requerimento no 449/2003, 
do Deputado Sidinho do Ferrotaco); 

de congratulações com o Sr. Humberto Costa, Ministro da Saúde, 
pelo sucesso da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos· de 2003 
(Requerimento no 456/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com a comunidade do Município de Lagoa 
Grande pelo transcurso do 11 o aniversário de sua emançipação 
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político-administrativa (Requerimento no 511/2003, do Deputado 
Antônio Andrade); 

de congratulações com o Município de Senador Amaral pelo 
tran~c~rso. do 11 o aniversário de sua emancipação político
admrmstratrva (Requerimento no 516/2003, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de ~ongratulações com a. Sra. Marta de Freitas pela posse no cargo 
de Drretor~ do_ Centro. Regronal de Minas Gerais da Fundação Jorge 
Duprat Frguerredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO (Requerimento no 536/2003, da Deputada Marília 
Campos); 

de congratulações com a Rádio Itatiaia por ter transmitido a série 
especial_ de reportagens "Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes" 
(Requenmento n: 541/2003, do Deputado Laudelino Augusto); 

de ~?ngratulaçoes com o Colégio São Luís Gonzaga, no Município 
de Elo_, Mendes, pela inauguração do Ginásio Poliesportivo Pe. Natal 
Ferlonr (Requerimento no 583/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o jornal "A Semana" pelo transcurso do 30° 
aniversário <;Je sua fundação (Requerimento no 587/2003, do Deputado 
Wanderley Avila); 

de congratulações com o Sistema FIEMG, pelo transcurso do Dia da 
Indústria (Requerimento no 595/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de repúdio (em carta à Embaixada de Cuba no Brasil ao Presidente 
da Rer:ública, ao Senado~ Federal e à Câmara dos' Deputados) à 
execuçao, em_ Cuba, de tres h?mens que tentaram fugir desse país 
em emba~caçao, bem como as constantes perseguições políticas 
empreendrdas por seu Governo (Requerimento no 602/2003 do 
Deputado Domingos Sávio e outros); ' 

de congra~ulações com o Sr. Osvaldo Roberto Varela pela posse 
como Supenntendente da Polícia Federal no Estado (Requerimento no 
604/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de. congratulações com o Sr. Acir Antão por sua posse como 
Presrdente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares- CEPO
do Estado (Requerimento no 605/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 
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de congratulações com a Sra. Elizabeth Pimenta por sua posse 

como Presidente da Seção Mineira da Associação Brasileira de 
Franchising (Requerimento no 607/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira); 

de congratulações com a Sra. Aparecida Rodrigues Silva Duarte 
pelo lançamento de sua obra "Henri Poincaré e Euclides Roxo: 
subsídios para a história das relações entre Filosofia da Matemática e 
Educação Matemática (Requerimento no 626/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Pastifício Santa Amália pela conquista do 
Prêmio Top of Mind - Categoria Excelência (Requerimento no 
628/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a UNIMONTES, nas pessoas de seu Reitor 
e de seus funcionários, professores e alunos, pelo transcurso de seus 
41 anos de fundação (Requerimento no 630/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de aplauso à Vallourec Mannesmann - V&M do Brasil S.A. -, na 
pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Marco Antônio Castelo Branco, 
pelo transcurso de seus 51 anos de atividades no País (Requerimento 
no 631/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de aplauso ao jornal "Curvelo Notícias", na pessoa de seu Diretor
Presidente, Sr. Raimundo Martins dos Santos, pelo transcurso de 
seus 44 anos de atividades (Requerimento no 632/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com O. Antônio Celso de Queiroz, Bisbo de 
Catanduva, por sua eleição para Vice-Presidente da CNBB 
(Requerimento n° 634/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com O. Geraldo Majella Agnelo, Cardeal 
Arcebispo de Salvador, por sua eleição para Presidente da CNBB 
(Requerimento no 635/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com Henrique Cândido por ter sido classificado 
para representar Minas Gerais e o Brasil na ga Edição do X-Games, a 
ser realizada em agosto deste ano, na cidade de Los Angeles, nos 
Estados Unidos (Requerimento no 665/2003, da Comissão de 
Educação); 

de apoio à aprovação do decreto legislativo que ratifica o tratado 
internacional, assinado no âmbito da OIT, que proíbe a demissão sem 

I 
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JUSta causa e obng~ o _empregador a justificá-la (Requerimento no 
668/2003, das Com1ssoes do Trabalho e de Direitos Humanos). 

-

I 
~ 

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE MAIO DE 2003 

ATAS 
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ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 65 a 68/2003 
(encaminham Projetos de Lei nos 739 · a 741 e 738/2003, 
respectivamente), do Governador do Estado - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
Complementar n°s 29 e 30/2003- Projetos de Lei nos 742 a 751/2003 
- Requerimentos nos 735 a 749/2003- Requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia e outros e Cecília Ferramenta - Proposição não 
Recebida: Requerimento do Deputado Leonardo Quintão 
Comunicações: Comunicações do Deputado Elmiro Nascimento (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Biel Rocha, Fábio 
Avelar, Leonardo Quintão, Chico Simões e Arlen Santiago - Questões 
de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo 
Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Jayro Lessa- Jô Moraes
João Bittar - José Milton - Laudelino Augusto - 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 - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila- Weliton Prado- Zé Maia. \ 
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Abertura 

O Sr. Presi~ente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 14h15min, a lista 
de comparecimento r~gistra a existência de número regimental. 
Declaro_ a~ert~ .a. reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo ~~~e1ro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, 0 Sr. 2o
Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputad~ Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

da ata da reun1ao anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- A Deputada Jô Moraes, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 65/2003* 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Senho~ Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encam1,~ho a . Vo~sa Exclên?ia, para exame dessa Egrégia 

Assem?le1a_ Leg1slat1va, ~ proJeto de lei incluso, que "Dá a 
den?m1naçao. d~ Secreta~1a de Estado de ·Ciência, Tecnologia e 
Ens1no Supenor a Secr~tana ?e Estado de Ciência e Tecnologia." 
Segun~o a Secretana CUJa denominação está se pretendendo 

a.lt~r~.r, 'O n~vo nome se justifica, seja para conferir-lhe maior 
VISibilidade, seja por estar em harmonia com as atribuições advindas 
com a sua n?va .reestruturação, implementada pela Lei Delegada no 
54, de 29 de ]ane1ro de 2003." 

Justifica, .ain~a, a alteração proposta, o fato da Lei Delegada no 54, 
d~~ 2~ de ]ane1ro d~ 2003, ter atribuído à Secretaria de Estado de 
C1enc1a e Te?nolog1a, a que hoje se integram a Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG e a Universidade Estadual de 
~~n.tes Claros - UNIMONTES, "a finalidade de planejar, organizar, 
dmg1r, coordenar, exec~tar, controlar e avaliar as ações setoriais a 
cargo . do Estado, relativas ao desenvolvimento e ao fomento da 
pesqu1sa e à geração e aplicação de conhecimento científico e 
tecnoló~ico." e a "no!Jre função de exercer o controle das entidades 
estad~~~s de ensino superior criando, para tanto, Assessoria 
espec1f1ca, a de Supervisão e Controle de Ensino Superior." 
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Solicito, portanto, o exame do presente projeto de lei, e ao final 

sua aprovação, em vista das razões expostas. 
Atenciosamente, · 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 739/2003 
Dá a denominação de Secretaria de Estado de Ciência, Tecn_ologia 

e Ensino Superior à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnolog_l? .. -
Art. 1 o - Passa a denominar-se Secretaria de Estado de C1enc1a, 

Tecnologia e Ensino Superior - SECTES - a Secretaria de Estado· de 
Ciência e Tecnologia. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 66/2003* 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da 
Constituição do Estado; o projeto de lei anexo, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Goianá o imóvel que especifica". 

Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo na 
íntegra a justificação apresentada por aquela Pasta: . 

"O imóvel, objeto deste projeto de lei, foi doado ao Estado de Mmas 
Gerais destinado à construção e funcionamento de uma escola rural, o 
que de fato ocorreu. 

A escola funcionou até 1997, quando houve o processo de 
nucleação, que atende às crianças daquela comunid~de., Estando a 
escola desativada, a Prefeitura Municipal de Go1ana prete~de 
implantar no local um Bosque Municipal de espé~ies nativas,. proJeto 
aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas, orgao responsavel pela 
Política Florestal no Estado. 

Considerando as características do imóvel e o fato de · não haver 
projetos para sua utilização, pela Secretaria d~ E~tado de ~~u~ação, 
não vemos inconveniente em efetuar a transferenc1a de dom~mo . 

I 

~----~---.----0------~ 

~~------------------.......... 
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Tal justificação foi corroborada por laudo técnico do Instituto 

Estadual de Florestas- IEF, que transcrevo parcialmente: 
"E.m vistoria, j.untamente com a Prefeita Municipal de Goianá, Sra. 

Mana Ele na Zarden Lanini, a uma área de 1 0.500,00m2, pertencente 
ao E~t~do de Minas Gerais, localizada na comunidade de 
Capo~rnnha, Z~n~ Rural de Goianá-MG, constatamos que a área 
possu.r caracter~strcas excelentes como topografia, solo e extensão, 
para rmplantaçao de um bosque de espécies nativas visando ao 
desenvolvimento sustentável e à recuperação do meio a~biente bem 
com_o .à criação de banco de germoplasma para perpetuação d'estas 
especres". 

Por tudo isso, solicito o exame do presente projeto de lei e ao final 
a sua aprovação, em vista das razões expostas. ' ' 

Atenciosamente, 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 740/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá o imóvel 

que especifica. 

A.rt. ~o - Fi.ca, o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Gorana o rmovel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
co~stituído de um terreno, com área de 1 0.500,00m2 (dez mil e 
qurnhentos metros quadrados), confrontando pela frente com a 
e.strada de rodagem, pelos lados e fundos com Plautila Ferreira Vale, 
srtu.ado no lugar denominado "Fazenda Capoeirinha", em Goianá, 
regrstrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio 
Novo sob o no 7.901, a fls. 5 do livro 3-0. 
. Art. 2o _- A finalidade da doação autorizada por esta lei é a 
rmplantaçao do bosque municipal de espécies nativas visando ao 
d~se~volvimento sustentável e à recuperação do meio ambiente e a 
cna~a? de um banco de germoplasma para perpetuação dessas 
especres. 

Art. 3o - A doação autorizada por lei deve ser gravada com a 
cláusula de inalienabilidade. 

Art. 4o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Esta.do s~, no prazo de três anos, o Município de Goianá, desvirtuar a 
destrnaçao da doação, estabelecida no art. 2°. 
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãoJ' ··--
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.· 102, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 67/2003* 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da 
Constituição do Estado, o projeto de lei anexo, que "Autoriza o Poder 
Executivo a reverter à Sociedade de São Vicente de Paulo, no 
Município de Frutal, o imóvel que especifica". . 

Considero relevantes as razões aduzidas na proposta da Secretarra 
de Estado de Planejamento e Gestão, que transcrevo parcialmente: 

"A Sociedade de São Vicente de Paulo pleiteou a reversão do imóvel 
constituído pela área de 10.220,00m2

, localizado no Município de 
Frutal e essa Procuradoria solicitou o pronunciamento de nossa 

' Secretaria a respeito da reversão. 
Considerando o fato de constar na escritura que esse imóvel 

destinava-se à construção de um ginásio, requeremos manifestação 
da Secretaria de Estado de Educação, a qual nos encaminhou 
expediente favorável à reversão, alegando não necessitar do imóvel 
para atendimento da demanda escolar"; 

Considero, ainda, que é de· ser levada em conta, no caso, a 
orientação proferida pela Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, da 
Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, "in verbis": 

"Esclarece o ofício que a doação destinava-se à construção de um 
ginásio orientado para o trabalho, que todavia não rest~u 
implementada, havendo a Secretaria de Estado de Educaçao 
manifestado favoravelmente à reversão. 

Com efeito havendo o imóvel "sub examine" incorporado ao 
patrimônio do' Estado de Minas Gerais, entendo que somente através 
de lei autorizativa será possível atender a pretensão das partes (Lei no 
8.666/93, art. 17, 1), principalmente.porque a escritura de doação não 
estabeleceu a condição resolutória expressa de reve:rsão . ao 
patrimônio do doador, para a hipótese de inexecução do enc~rgo". 

\ 

~------------~------------~ 
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Solicito portanto o exame do presente projeto de lei e, ao final, 

sua aprovação, tendo em vista as razões expostas. 
Atenciosamente, 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 741/2003 
Autoriza o Poder Executivo a reverter à Sociedade de São Vicente 

de Paulo, no Município de Frutal, o imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter à 

Sociedade de São Vicente de Paulo, no Município de Frutal, o imóvel 
de propriedade d~ Estado ?e Minas Gerais, constituído de uma área 
de 10.220,00 m (dez m11 duzentos e vinte metros quadrados), 
confrontando pela frente, numa extensão de 70,00 m, com a rua sem 
denominação; pelo lado direito, numa extensão de 146,00 m, com a 
rua sem denominação; pelo lado esquerdo, numa extensão de 146,00 
m, com a Praça São Vicente; pelos fundos, numa extensão de 70,00 
m, com a rua sem denominação, matriculado sob o no 31.665, a fls. 44 
do Livro 3-BV, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Frutal. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
. - Publi_cado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Fmance1ra para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 68/2003* 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encami,~ho a_ V~ssa Excelência, para exame dessa Egrégia 

Assemble1a Leg1slat1va, o projeto de lei incluso, que "autoriza o Poder 
Execu!i~o a per_mutar os imóveis que especifica com a Companhia 
Energet1ca de M1nas Gerais- CEMIG". 

A Se_~ret~ria de Estado de Planejamento e Gestão, justifica a 
convemenc1a da permuta pelas razões que transcrevo: 

"O projeto de lei em questão destina-se a fazer permuta de imóveis 
entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG, sem· torna para ambas as partes. Para a consecução 
da permuta, o Estado de Minas Gerais dispõe dos imóveis 
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discriminados no citado projeto de lei. · ' · 

São imóveis desafetados e ou livres de destinação a uso comum do 
povo ou a uso especial, enquadrando-se aos chamados bens do 
patrimônio disponível dos entes públicos e não cumprem finalidade 
pública, podendo ser alienados. A CEMIG, no entanto;; tem grande 
interesse na obtenção desses imóveis e da mesma formá o Estado 
necessita do imóvel de propriedade da CEMIG proposto em permuta, 
uma vez que encontra-se há algum tempo ocupado pela Secretaria de 
Estado de Defesa Social, cuja permuta irá beneficiar ambas as partes: 

O imóvel da CEMIG, proposto em permuta está localizado em Juiz 
de Fora, na Av. Barão do Rio Branco, no 2.281. 

A permuta proposta se processará sem torna para as partes, uma 
vez que os imóveis do Estado e da CEMIG, na totalidade, possuem 
valores equivalentes conforme avaliações procedidas pelas partes". 

Esclareço, finalmente, que os imóveis do Estado a serem 
permutados são ociosos, não estando destinados, portanto, a 
qualquer fim de interesse da administração estadual. 

Atenciosamente, 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2003. 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais . 

PROJETO DE LEI No 738/2003 
Autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica 

com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar os imóveis de 

· propriedade do Estado, assim caracterizados: a) terreno com a área 
de 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados), constituído pelos lotes 
nos 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 157, 158, 159 e 160, da quadra "S", do 
loteamento BPS, da Rua Bartolomeu Tadei, no Município de ltajubá, 
matriculado sob o no R-2-3217, a fls. 282 do Livro 2-AH, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de ltajubá; b) terreno com a área de 
2.266,00m2 (dois mil duzentos e sessenta e seis metros quadrados), 
situado na Rua Wágner Machado, antiga Rua 1 O, no Bairro de Açude, 
no Município de ltajubá, matriculado sob o no R-13-9486, a fls. 001 do 
Livro no 2, no Cartório de Registro .de Imóveis da Comarca de ltajubá; 
c) lotes de 01 a 07, da quadra 12-A, e lotes 02 a 1 O, da_ quadra 12, 
situados no Bairro Céu Azul, no Município de Patos de M1nas, com a 
área total de 7.218,00m2 (sete mil duzentos e dez~ito metros 
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quadrados), matriculado sob o no R-1-11483, a fls. 94 do Livro 2-
AR, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de 
M~nas, pel~ imóvel de propriedade da Companhia Energética de 
M1~~~ Gera1s - CEMIG, constituído pelos pavimentos 8°, 9° e 1 oo do 
Ed1f1c1o Brumado, situado na Avenida Barão do Rio Branco no 2.281 
n? Município de Juiz de Fora, registrado sob o no 10.388, a fls. 201 d~ 
L1vro 31, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de 
Fora. 

Parágrafo único - A permuta será realizada sem torna para as 
partes. 

Art. 2~- Estale! entra. em ~igor na data de sua publicação." 
.- Pubh.cado, va1 o projeto as Comissões de Justiça e de Fiscalização 

F1na.nce1ra para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Reg1mento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
2a Fase (Grande Expediente) 

. Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 
- Ne~t~ oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

propOSIÇOeS: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 29/2003 
Altera o "caput" e o § 1 o do art. 1 o da Lei no 9.401, de 18 de 

dezembro de 1986,. que aut?ri~a o Poder Executivo a reduzir a jornada 
de trabalho de servidores pubhcos e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o- O "caput" e o § 1° do art. 1° da Lei no 9.401, de 18 de 

d:zemb~o d~ 1986, passam a v~gorar co~ a seguinte redação: 
Art. 1 - F1c~ o P?der Executivo autonzado a reduzir para vinte (20) 

horas semana1s a jornada de trabalho do servidor público estadual 
legalmente responsável por excepcional ou portador de deficiência 
que o torne incapaz. 

§ 1 o - ~ redução .da jornada de trabalho de que trata o artigo 
~ep_endera de req~enmento do interessado ao titular ou dirigente do 
orga? em que est1ver lotado, o qual será instruído com certidão de 
nascimento, !ermo de. curatela ou tutela e atestado médico de que 

0 
dependente e excepcional ou laudo médico em que conste o tipo de 
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deficiência.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. · · 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A deficiência física se define como c?mprom~timento 

do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteo-art~cular, o 
sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesoes que 
afetam qualquer ou quaisquer desses sistemas podem· produzir 
quadros de limitações físicas de grau e gravida_de vari~veis, segundo 
os segmentos corporais afetados e o tipo de lesao ocorn~~· · 

Os tipos de deficiência são: lesão cerebral (par~hs1a c.ereb~al, 
hemiplegias); lesão medular (tetraplegias, . parapleg~as); m1opat1as 
(distrofias musculares); patologias degenerativas do. s1s!~ma nerv~so 
central (esclerose múltipla, esclerose lateral am1otr.of1ca); ~esoes 
nervosas periféricas; amputações; seqüelas de pohtraumat1smos; 
malformações congênitas; distúrbios posturais da coluna; seqüelas de 
patologias da coluna; distúrbios dolorosos da coluna. vertebr~l .e das 
articulações dos membros; artropatias; reumatismos l~f.lamatonos da 
coluna e das articulações; lesões por esforços repet1t1vos - LER -; 
seqüelas de queimaduras. . .. ~ . 

Enumeramos a seguir as causas de alguns t1pos de def1c1enc1a. 
Paralisia cerebral: prematuridade, anóxia perinatal, desnutrição 

materna, rubéola, toxoplasmose, trauma de parto, subnutrição e 
outras. 

Hemiplegias: acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral, tumor 
cerebral e outras. 

Lesão medular: ferimento por arma de fogo ou arma branca, 
acidente de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismo direto, 
queda, processo infeccioso, processo degenerativo e outras. _ 

Amputações: causas vasculares, traumas, malformaçoes 
congênitas, causas metabólicas e outras. 

Malformações congênitas: exposição à radiação, uso de drogas e 
outras. 

Artropatias: processo inflamatório ou degenerativo, alteração 
biomecânica hemofilia, distúrbio metabólico e outras. 

- Publicad~, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Admiqistração 

q 
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Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. -

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 30/2003 
-Altera o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais e disp,~e sob_re a_ promoção dos militares por tempo de serviço. 
A Assemble1a Leg1slat1va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 183 da Lei no 5.301, de 1969, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art.. 183 - As promoções serão feitas por antigüidade, por 

merecimento, por ato de bravura e por tempo de serviço, observados 
os seguintes critérios:". 

Art. 2° - Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 183 da Lei 
n° 5.301' de 1969: . 

"Parágrafo único - Ressalvada a situação dos oficiais que estiverem 
no posto de Coronel, a promoção por tempo de serviço se dá para o 
grau hierárquico imediatamente superior e é conferida 
i~dependentem~nte da existência de vagas, ao oficial da ativa qu~ 
t1ver permanec1do em efetivo exercício por, no mínimo, dez anos 
consecutivos no mesmo posto.". 

Art. 3o - O art. 207 da Lei no 5.301, de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. _207 - As promoções de praças serão feitas por antigüidade, por 
mer~c1mento, por ato de bravura, por incapacidade e por tempo de 
serv1ço, observando-se que apenas as promoções por antigüidade e 
por merecimento terão por base as vagas existentes até as datas 
referidas no art. 206.". 

Art. 4o - Fica incluída no Capítulo 11 - que cuida "Da Promoção de 
Praças" - do Título VIII - que trata "Das Promoções" - da Lei no 5.301, 
de 1969, a seguinte Seção VIII, renumerando-se as seções e os 
artigos posteriores: 

"Seção VIII 
Da Promoção por Tempo de Serviço 

Art. 218 - A promoção por tempo de serviço, ressalvada a situação 
das praças que ocupem a graduação de subtenente, é conferida, 
independentemente da _existência de vagas, à praça da ativa que tiver 
permanecido em efetivo exercício por, no mínimo, dez anos 
consecutivos na mesma graduação. 

-
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Art. 219 - O disposto no parágrafo anterior tem por objetivo 
incentivar a çarreira e estimular o fiel cumprimento das obrigações que 
a lei impõe aos militares estaduais, observando-se o seguinte: 

I - completados 1 O (dez) anos de efetivo exercício na mesma 
graduação, o soldado e o cabo serão· inscritos automaticamente no 
Curso Intensivo de Formação de Cabos (CIFC) e no Curso Intensivo 
de Formação de Sargentos (CIFS), respectivamente, e, após a 
aprovação no respectivo curso, o soldado e o cabo sérão promovidos 
à graduação imediatamente superior; 

11 - as praças das demais graduações serão promovidas ao grau 
hierárquico imediatamente superior a cada vez que completarem 1 O 
(dez) anos de efetivo exercício na mesma graduação.". 

Art. 5° - Acrescente-se ao Título IX - "Das Disposições Gerais e 
Transitórias" - da Lei no 5.301, de 1969, o seguinte art. 224, 
renumerando-se os artigos posteriores: 

"Art. 224 - O militar estadual da ativa que, na data da publicação 
desta lei complementar, houver completado o período de efetivo 
serviço exigido nos arts. 183, 218 e 219 será beneficiado com a 
promoção por tempo de serviço, independentemente da existência de 
vagas e da ocorrência de período específico para as promoções. 

Parágrafo único - Para atender à demanda ocasionada pelo disposto 
neste artigo, os Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar deverão promover as adaptações que se fizerem necessárias 
na quantidade e na agenda anual de realização do CIFC e do CIFS.". 

Art. 6° - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei 
complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo. 

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2003. 
Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues. 
Justificação: Este projeto de lei complementar visa a corrigir uma 

grave falha no Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, qual seja um tal 
emperramento nas promoções que um militar estadual acaba 
passando mais dez anos no mesmo posto ou graduação, sem ter 
nenhuma perspectiva de promoção. 

Tal problema se dá principalmente em face da inexistência de vagas 
para as promoções por antigüidade e por merecimento. Ora, tlá mais 
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de dois séculos que perdura o atual modelo, desestimulando os 
militares com longos intervalos para promoção, notadamente os 
soldados e cabos, que, em elevado número, permanecem na 
corporação por 30 anos sem sequer galgarem as graduações de cabo 
e sargento. 

Tal_ como já se buscou fazer nos Estados do Amapá, do Rio de
Jane1ro e de Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, este projeto 
vem dar um__novo estímulo aos militares mineiros, visto que muitos 
desses ~rofissi_onais dedicam a vida inteira à respectiva corporação e, 
p_or mot~vos d~ve~sos, que vão da inexistência de vagas à pura e 
Simples rntoleranc1a dos superiores, não logram progresso na carreira. 
~or outro la?o,. ~omo se verifica a transferência compulsória do 

militar. ~ara a rn~t1v1dade ao completar 30 anos de efetivo serviço, o 
benef1c1o lhe sera concedido, no máximo, três vezes, o que não chega 
a comprometer os demais mecanismos de promoção previstos na Lei 
no 5.301, de 1969, nem chega a acarretar pressão indevida sobre a 
folha de pagamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Pelo ~xposto, contamos com o apoio dos nobres colegas à 
aprovaçao desta proposição. 

~ P.ublicado, ~ai o proj~to ~s Comissões de Justiça, de Administração 
Publica e de F1scal1zaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 742/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Belo Vale 

com sede no Município de Belo Vale. ' 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica 

de Belo Vale, com sede no Município de Belo Vale. 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2003. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A Associação Evangélica de Belo Vale, fundada em 

17/5/98, com sede e foro na cidade de Belo Vale é uma sociedade 
civil s~m fins lucrativo? que tem como finalidade prestar auxílio aos 
associados, a seus dependentes e a todas as pessoas carentes que a 
ela recorrerem, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. 
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Entre seus principais objetivos estão: promover atividades 

sociais, culturais e desportivas; cuidar da melhoria das condições de 
vida e do bem-estar de seus associados; zelar pela proteção da -

. saúde, da maternidade, da infância e da velhice, viabilizando a criação 
de creches e asilos, em convênio com entidades congêneres ou 
públicas; auxiliar no combate à fome e à pobreza; e participar na 
preservação do meio ambiente, visando à melhor qualidade de vida 
para a comunidade. É evidente, portanto, o caráter de utilidade pública 
da mencionada Associação, cuja obra empreendedora .vem sendo 
reconhecida pela população em geral. 

A entidade atende aos requisitos da Lei no 12.972, de 27/7/98, uma 
vez que se encontra em pleno funcionamento há mais de dois anos; 
apresenta diretoria composta de pessoas idôneas, que nada 
percebem pelo exercício de seus cargos; e, finalmente, possui 
personalidade jurídica, conforme estatuto devidamente registrado, sob 
o no 230, a fls. 99 do Livro A-2 do Cartório do 2° Ofício Judicial e de 
Notas e de Registro de Títulos e Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Belo Vale. 

Atenta aos relevantes serviços prestados pela entidade ao 
município, a Prefeitura local já a declarou de utilidade pública, por 
meio da Lei Municipal no 1.047, de 23/4/99. Estamos propondo agora 
a mesma iniciativa em nível estadual, como forma de premiar a 
reiterada e benemérita contribuição social proporcionada à 
comunidade de Belo Vale pela referida Associação, o que a torna, 
sem dúvida, merecedora do título declaratório em tela. 

Pelas razões expostas, esperamos contar com o necessário apoio 
dos nobres pares desta Casa para aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 743/2003 
Dispõe sobre a destinação· preferencial dos apartamentos térreos 

nos edifícios construídos pelos programas de habitação do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os apartamentos localizados nos andares térreos dos 

edifícios residenciais multifamiliares construídos por programas 
habitacionais do Estado serão preferencialmente destinados para 

I 
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pessoas _1dosas ou portadoras de deficiência que lhes dificulte a 
locom_oçao, ~e~de qu_e _estejam regularmente inscritas e preencham as 
dema~s cond~ç~es ex1g1das nos referidos programas. 
, Paragrafo un1co - Da mesma forma, concorrerão aos apartamentos 

terreos de que trata o "caput" deste artigo os mutuários que 
com~rov~m te~ _sob sua guarda pessoas nas condições descritas no 
retendo diSpOSitiVO. 
. Art. 2o - Para efeit? de aplicação desta lei, considera-se pessoa 
1dosa a que tenha ma1s de sessenta e cinco anos de idade. 

Art. 3o -_os edifícios a que se refere esta lei serão dotados, sempre 
que poss1vel, de rampas de acesso para usuários de cadeira de 
rodas. 

Art. 4°- Esta le_i_entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reun1oes, 22 de maio de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: P~o?~ura_r facilitar a vida das pessoas idosas e das que 

apresenta~ def1c1enc1a de locomoção deve ser uma constante 
p:eocu~açao dos homens públicos. Nesse sentido, o presente projeto 
v1sa a mcorporar tal filosofia no âmbito dos programas de habitação 
executados pelo poder público estadual. 

O poder público tem que se ocupar dos idosos e dos deficientes de 
!orma efet1va e necessária, a fim de colocá-los em condições de 
Igualdade com as demais pessoas. 

Dessa forma, contamos com os nobres Deputados para a aprovação 
deste projeto de lei. 

- ~u_blicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
prellmmar, e ~o :rabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, 1nc1so I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 744/2003 
~roíbe a ?omercialização de pneus usados importados no Estado de 

Mmas Gera1s. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

. Art. 1 o - Fica proibida a comercialização de pneus usados 
Importados no Estado. 

Paráwafo único - Cqnsidera-se pneu usado importado, para os fins 
desta le1: 

I - a simples carcaça de pneu usado proveniente de qualquer outro 

-
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país; 
11 - a carcaça de pneu usado reformada, mediante 'recauchutagem, 

remoldagem ou recapagem, realizada no exterior e importada nessa 
condição; · · · . , 

111 - a carcaça de pneu usado proveniente de qualquer outro pa1s e 
reformada em território nacional, mediante quaisquer dos processos 
industriais constante no item antecedente. · í; 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
lvair Nogueira . 
Justificação: Primeiramente, deve-se esclarecer que de mane1ra 

alguma se pretende, com esta proposição, invadir _a _esfera _de 
competência federal para legislar, no t~cante a~ comerciO ex~en_or. 
Não se cogita de permitir nem de vedar 1mportaçao, o que de d1re~to: 
seria da alçada do Governo Federa~. O que, de fato, se pro~ura aqu1,_ e 
salvaguardar o meio ambiente. E legislar no toc?nte a prot:ç~o 
ambiental. Com relação a esta, o Estado detem competenc1a 

legislativa concorren~e. . . , . . , 
Com efeito, o me1o amb1ente f1cara amda ma1s vulneravel com a 

importação de tantos outros pneus usados, ainda que possuam 

alguma sobrevida. . 
Estima-se em milhões os pneus sucateados e lançados no me1o 

ambiente. A importação de mais pneus viria a acrescer muito esse 
universo gigantesco, verdadeiras montanhas de resíduos sólidos que 
certamente acabarão sendo lançadas, em grande parte, em aterros 
sanitários, cursos d'água, terrenos baldios, depósitos de lixo 

irregulares. . . 
Bastam os próprios pneus fabricados no Bras1l e aqUI usa~os -

recauchutados ou não e, finalmente, descartados, sem que haJa um 
tratamento rigoroso, em todo o País, quanto à reciclagem ou ~o 
destino final desses resíduos sólidos. Há problemas dema1s, 
suficientes para preocupar toda a sociedade e, especialmente, as 

autoridades. . 
Não se carece de pneus usados de fabricação estrangeir~. N~o é 

preciso que seja para cá remetido o lixo, _do_ ~ual_ os dema1s pa1ses 
querem se livrar. Importar pneus usados s1gn1f1ca 1mportar problemas 

I 
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ambientais de dificílima solução. Não se quer o lixo, mas a . 
responsabilidade em face das questões ecológicas da mais alta 
relevância. 
~-Estado de Minas Gerais, assim como qualquer outro membro da 

Un1ao ~ederal, s~m ?enhum prejuízo aos princípios que a esta regem, 
sem fenr competenc1as ou a soberania nacional, goza da prerrogativa 
de ~roteger, de modo concorrente, através da legislação, o meio 
amb1ente, os recursos naturais, os valores inestimáveis legados a 
todos pela natureza, indesejáveis da poluição. ·' 

Convém recordar-se que a importação de pneus usados era 
penalizada pelo Governo Federal, com multa no valor de R$400 00 
(quatrocentos reais) por unidade, conforme determinação do artigo 47-
A do Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999 (incluído pelo 
D~~reto no ~.919, de 14 de setembro de 2001 ), por se tratar de 
at1v1dade les1va ao meio ambiente; contudo o recente Decreto no 
4.592, _de 11 de fevereiro de 2003, acrescendo § 2° ao aludido artigo 
47-A, 1sentou do pagamento da referida multa a importação de 
pneumáticos reformados procedentes dos Estados partes · do 
MERCOSUL 

Ora, desta maneira, o MERCOSUL pode vir a ser a porta de entrada 
da sucata de pneus descartados provenientes do resto do mundo em 
especial dos países desenvolvidos. Basta que sejam remanufatur~dos 
em um de seus Estados partes. 

A comercialização desses pneus usados em território mineiro é 
n?civa ao meio ambiente e indesejável por parte do povo que aqui 
v1ve e trabalha, em que pese a todo o respeito às autoridades federais 
e à própria . Federação em si mesma, com todos os princípios 
const1tuc1ona1s que a norteiam. . . ·-

Por que não se reciclar os pneus aqui mesmo fabricados e usados 
dando-lh~s maior vida útil e evitando-se, pelo meno~ 
temporanamente, que sejam descartados? ~: • 
Basta~ os problemas aqui mesmo produzidos, Urge dizer não! 

Ne~a,r,_ ng~ro~amen_te, o comércio de pneus usados importados no 
terntono m1ne1ro, seJa a simples carcaça, seja esta mesma reformada 
na condição de recauchutada, remoldada ou recapada, ainda ·qu~ 
esses processos industriais sejam realizados em território nacional 
sobre a carcaça importada. 
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Quem quiser importar pneus, prevalecendo-'se- da exceção 
aberta pelo supra-referido Decreto no 4.592, de 11 .de fevereiro de 
2003, que o faça, porém sua comercialização .no Estado de Minas 
Gerais ficará proibida pela lei de cunho ambiental e de proteção à 
saúde pública que, certamente, resultará da presente proposição. 

Pelas razões expostas, conto o apoio dos nobres pares à aprovação 
do presente projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio 
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 745/2003 
Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade, a 

ser concedido à pessoa jurídica que contribuir para a assistência, 
inserção social e melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima 
dos sessenta anos. 

Parágrafo único - Constarão no Selo a identificação do agraciado e o 
número e a data desta lei, além dos dados característicos do selo. 

Art. 2° - A pessoa jurídica agraciada com o Selo poderá utilizá-lo na 
divulgação de seus produtos e serviços. 

Parágrafo único - O prazo de validade do Selo será de um ano, a 
partir da data de concessão. 

Art. 3° - O Selo será concedido nas seguintes graduações: 
I - no Grau Prata, à pessoa jurídica que contribuir significativamente 

ou promover campanhas de mobilização em favor de qualquer 

benefício ao idoso; 
11 - no Grau Ouro, à pessoa jurídica que contribuir ou mantiver 

instituições sem fins lucrativos as quais atendam o idoso nas áreas de 
assistência social ou de saúde. 

Art. 4°- A pessoa jurídica agraciada receberá o Selo do Governador 
do Estado ou de seu representante, na presença do Presidente do 
Conselho Estadual do Idoso. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
João Bittar 
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Justif!cação: O _objetivo desta lei é incentivar novas ações de 

m~lhona _d~ qualidade de vida do idoso e reconhecer o trabalho já 
fe1to _E>Or mum_er~s emp~esas instaladas no Estado. Essas empresas 
~starao contnbu1ndo nao somente para melhores condições aos 
Idosos: mas também estará garantindo esperança, auto-estima e 
long~v~~~de para a _população mais jovem de hoje, incluindo seus 
func1onanos, que terao tranquilidade para o futuro. 

- 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 No 746/2003 
Estab~lece obrigatoriedade de redução, no Estado, de tarifa para os 

consumidores de energia elétrica portadores de deficiências ou 
enfermidades que demandem utilização de equipamentos ou 
tratamentos dependentes de consumo de eletricidade e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. ,1 ~ - Fica_ estabele_cida a obrigatoriedade de a Companhia 

E~e~get1ca d~ M1nas Gera1s - CEMIG - e as distribuidoras de energia 
eletnc~ praticarem redução de tarifa de energia elétrica no 
fornecimento a consumidores portadores de deficiências ou 
enfermidades que demandem utilização de equipamentos ou 
tratamentos dependentes de consumo de eletricidade. 
~ 1 o - Para poder fazer jus à redução mencionada no "caput" deste 

art1go, o consumidor deverá apresentar à concessionária distribuidora 
ate~tado médico comprobatório da enfermidade ou deficiência que o 
obngue ao uso de equipamentos ou métodos de tratamento 
dependentes do consumo permanente de energia elétrica. 

§ 2o - A concessionária distribuidora procederá, no prazo máximo de 
trinta dias, à verificação da consistência da solicitação e adotará a 
redução prevista para o caso. 

§ 3o ~ A concessionária distribuidora, observado o prazo 
est~?ele~ldo no § 2° deste artigo, poderá requerer perícia para 
venf1caçao da dependência de energia elétrica e do uso dos 
equipamentos ou tratamentos. 

§ 4o - Cessado ó motivo da redução de tarifa, poderá a 
concessionária distribuidora refluir aos patamares de tarifa anteriores 
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à concessão da redução. 

§ 5o - A CEMIG estabelecerá, no prazo de sessenta dias, os critérios 
e as faixas da redução de que trata o "caput"· deste artigo, não 
podendo essa redução ser menor que 50% (cinqüenta por cento) da 
tarifa praticada para os consumidores residenciais na região. 

Art. 2o - A CEMIG considerará, por ocasião do reajuste tarifário 
anual, o montante das reduções, distribuindo-o proporcionalmente 
entre todas as classes de consumidores, salvo aqueles enquadrados 
na subclasse residencial de baixa renda. " . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de ·sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
João Bittar 
Justificação: Além do sofrimento imposto por moléstias · e 

deficiências e das despesas daí decorrentes, muitos brasileiros se 
vêem onerados por brusca elevação de tarifa de suas contas mensais 
de consumo de energia, mercê da necessidade do uso de 
equipamentos e tratamentos de alta demanda de energia, entre eles 
as máquinas de auxílio à respiração, a termoterapia e a transformação 
da eletricidade em força motriz. 

A proposição prevê que, para a manutenção do equilíbrio 
econômico, a CEMIG poderá incorporar o custo do montante das 
reduções na tarifas praticadas para todas as classes de 
consumidores, à exceção daqueles enquadrados na subclasse de 
consumidores residenciais de baixa renda. 

Por fim, estabelece a proposição que, no caso de cessação da 
necessidade do uso de equipamentos ou dos tratamentos que 
demandem expressivo consumo de energia, a concessionária 
distribuidora poderá retornar aos níveis de tarifas praticados 
anteriormente à concessão. 

Dado o alcance social da iniciativa, solicitamos aos nobres pares 
que nos acompanhem no esforço de transformá-la em lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 747/2003 

4 
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Declara de utilidade pública o Grupo de Capoeira Novo Estilo de 
Araguari, com sede no Município de Araguari. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o .- Fica declara_do d~ utilidade pública o Grupo de Capoeira 

Novo Es~lo _de Arag~an, entidade civil sem fins lucrativos, com prazo 
de dur~çao mdet~rmmado e ~ede no Município de Araguari. _ 

Art. 2 - Esta le1 entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
João Bittar 

- ~u_blicado, vai o pr0eto às Comissões de Justiça, para exame 
prellmmar, e ~e ~ducaçao, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, 1nc1so I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 748/2003 
Declara de utilidade pública o Núcleo dos Ostomizados de 

Uberlândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. _1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo dos 

Ostom1zados de Uberlândia, entidade civil sem fins lucrativos com 
prazo doe duraçã~ indetermin~do e sede em Uberlândia, Minas G~rais. 

Art. 2 - Esta le1 entra em v1gor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
João Bittar 

Justi_fic~ção:. O. Núcleo dos Ostomizados de Uberlândia é ligado à 
Asso~1aça_o M1ne1ra de Ostomizados - AMOS - e tem por finalidade a 
o~g~n1zaç~o das pessoas portadoras de ostomias, a defesa de seus 
d1re1tos e Interesses e a assistência aos seus associados e familiares. 
Trat~-se de u~~ entidade que beneficia e auxilia os portadores de 

ostom1a~ - pnnc1~almente os colostomizados, ileostomizados e 
ur~sto~~zados -, _o~1entando-os nos aspectos médico, de enfermagem, 
ps1c_olog1co,_ nutnc1onal, de lazer, jurídico, social e espiritual. Esse 
apo1o perm1te aos associ_ados uma maior aceitação da situação em 
que se ~ncon~ra~, . un1ndo recursos e auto-estima para uma 
recuperaçao ma1s rap1da. 

Por sua importante. participação na vida dos ostomizados 
defendemos seja declarado de utilidade pública o Núcleo do~ 

1487 
Ostomizados de Uberlândia para que tenha direito ao merecido 
apoio do Governo do Estado pela liberação de recursos e outros 
meios possíveis. 

- 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 No 749/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Frederico Ozamin de 

ltaúna, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Frederico 

Ozanan de ltaúna, 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, 21 de maio de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A Fundação Frederico Ozanan é uma entidade 

filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 22/5/78 e tem sua 
diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade que 
desenvolvem atividades voluntárias. 

A fundação tem como principais objetiv_os estatut_ár_ios o ampa:o. e a 
assistência aos idosos nas suas necessidades med1co-odontolog1cas 
e na sua inserção social. Mantém intercâmbios com outras entidades 
afins com o objetivo de desenvolver atividades que visem à 
consecução de suas ações. _ . 

Pelos relevantes serviços prestados pela Fundaçao Fredenco 
Ozanam à sociedade e por sua importância social, apresento este 
projeto de lei para apreciação dos meus nobres pares_. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 750/2003 
Dá a denominação de Estrada Aderbal Teixeira Amorim - "Bandico" 

ao trecho da Rodovia MG-170 que liga Arcos a Pains. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Estrada Aderbal Teixeira Amorim -

"Bandico" o trecho da Rodovia .MG-170, de 18km de extensão, que 
I 
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liga os Município de Arcos e Pains. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
Paulo Piau 
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.Justificação: Figura exponencial, Aderbal. Teixeira de Amorim, ou 
srmplesmente "Bandico", nasceu em 21/8/1 O, em Arcos, no Centro
Oeste de Minas. Filho de José Rodrigues Teixeira de Amorim e de 
Maria Cândida Teixeira de Amorim, o ex-Prefeito de Arcos foi casado 
~om Ro.s? .Gontijo de Amorim, D. Rosita, falecida, com quem teve os 
frlhos Vrtorra, Gláucio, José, Antônio, Aderbal, Rosa Celina Getúlio 
Lúcio, Antonieta, Maria do Socorro, João Carlos, Caio Nels~n e Lui~ 
Gustavo. 

Arcos emancipou-se em 1938, em plena vigência do Estado Novo 
da ditadura Vargas e contou com inegável apoio e trabalho do 
abnegado "Bandico", que foi nomeado Prefeito do município pelo 
Governo do Estado para dois mandatos, o primeiro no ano de 1944 e 
o segundo em 1947. 

Administrou o município no difícil período recessivo da Segunda 
Guerra, lutando com a escassez de verbas públicas, quando muitos 
bens de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento estavam 
racionados e tabelados, mas conseguiu dar prosseguime~to à linha 
programática das gestões anteriormente adotadas. 

.o. maçom Aderbal Teixeira de Amorim, se iniciou na Loja Maçônica 
Vrgrlantes do Oeste em Arcos, sendo obreiro assíduo e de grande 
val?r, com ~r~ndes trabalhos realizados. O escritório (agência) da 
Carxa ~conomr~a Estadual - MinasCaixa - foi inaugurado em 1940, 
ane~o a coletorra, tendo "Bandico" como Gerente por vários anos de 
profrcuo labor e dedicação à nobre função, tendo falecido em 3/5/77 
no o exercício do cargo. ' 

Humanista por natureza, sempre atuou à frente de projetos de 
relevante alcance social, tendo sido membro do Rotary Club de Arcos, 
pertencente ao Distrito R otário n. o 4.560, e um dos fundadores da 
Sociedade Recreativa de Arcos - Arcos Clube, em 1967 e da 
Associação Atlética Arcoense, sua paixão no futebol, fund~da em 
1939. 

Atuou como serventuário da justiça, sendo tabelião, porém, como 
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político nato, percorreu os caminhos que produziam o progresso 
de Arcos, sua missão em vida. 

Participou ativamente, com outros não menos abnegados 
arcoenses, na fundação da Santa Casa de Misericórdia, que vem, até 
hoje, prestando relevantes serviços médicos à comunidade local e da 
região. 

Foi professor no primeiro Colégio Comercial da cidade, lecionando 
"Contabilidade Pública", tendo, ainda, por mais de 30 anos, servido 
como Secretário da Câmara Municipal de Arcos, da. qual recebeu, com 
aprovação unânime, por todos os Vereadores, o título de Cidadão 
Benemérito da cidade de Arcos, tendo, ainda, por deliberação da 
edilidade, sido agraciado com ter o seu nome servido para denominar 
o salão nobre da referida Câmara. 

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público 
que foi, conclamamos aos nobres pares deste parlamento a aprovar 
esta proposição que visa a dar a denominação de um cidadão 
arcoense de estatura moral ilibada a uma rodovia estadual com 18km 
de extensão, que liga Arcos à cidade de Pains, passando pelo 
povoado do Corumbá. 

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

PROJETO DE LEI N° 751/2003 
Dá a denominação de Dr. Cláudio Moreira de Alr~1eida à estrada 

estadual que liga o trevo da MG-427 ao Município de Agua Comprida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Dr. Cláudio Moreira de Almeida a estrada 

estadual, com 16km de extensão, que liga o trevo da MG-427 ao 
Município de Água Comprida. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: Em recente conversa com o Prefeito José Oscar Silva, 

o popular Zico, de Água Comprida, comentamos o fálecimento do 
médico Cláudio Moreira de Oliveira, ocorrido em 22/4/2003, aos 93 
anos, e o momento de luto vivido pela cidade, em conseqüênqia dessa 
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lamentável perda. 
Antes da emancipação de Água Comprida, Cláudio Moreira de 

Oliveira, _mais conhecido como Dr. Cláudio Moreira, foi Vereador por 
duas legislaturas, em Uberaba, de 1947 a 1951 -ano em que presidiu 
o Legislativo -, e de 1951 a 1955. 

A história de Água Comprida se confunde com a de Cláudio Moreira 
que foi Pr~feit~ por qu_atro mandatos e é figura marcante no process~ 
de emanc1paçao da c1dade, que_ se deu em 12/12/53, quando Água 
Comprida era distrito de Uberaba. 

Assim sendo, nada mais justo que tomar emprestado o seu nome 
par~ dá-lo, em sinal de reconhecimento, à estrada que foi por ele 
pavimentada. 

Com área de 491 km2 e população de 3.859 habitantes o 
desenvolvimento, a edificação e o progresso do município fo~am 
alavancados pelas administrações arrojadas e dinâmicas do Prefeito 
Cláu?i_o Moreira, que adotou um processo de administração moderna, 
prop1c1ando condições favoráveis para o crescimento de uma cidade 
embrionária no Triângulo Mineiro. 

Pelo . a~udido, conclamamos os nobres pares a apoiarem esta 
pr_op_oslç~o, que vem prestar uma justa homenagem a um homem 
publico d1gno de reconhecimento. 

- ~u_blicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
prellm1nar, e d_e ~ransporte, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, 1nc1so I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N~ 735/200_3, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

env1ado ao D1retor-Geral do IGAM pedido de informações acerca do 
plantio de eucaliptos em área da empresa Sorel Sociedade 
Reflorestadora Ltda., no Município de Felixlândia. 
N~ 736/2003,. do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

env1ado ~o Presidente da COPASA-MG pedido de informações acerca 
do plantio de eucaliptos em área da empresa Sorel Sociedade 
Reflorestadora Ltda., no Município de Felixlândia. 
N~ 737/200~, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

env1~do ao D1retor-Geral do IEF pedido de informações acerca do 
plantio de eucaliptos em área da empresa Sorel Sociedade 
Reflorestadora Ltda., no Município de Felixlândia. 
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N° 738/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
enviado ao Presidente da FEAM pedido de informações acerca do 

;plantio de eucaliptos em área da empresa Sorel Sociedade 
Reflorestadora Ltda., no Município de Felixlândia. · (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

,, N° 739/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
, formulado voto de congratulações com o Município de Antônio Dias 

pelo transcurso do aniversário de. sua emancipação político-
. administrativa.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) '· 

~- N° 7 40/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Governador do Estado pelo programa 
de mutirão de execução penal. · 

N° 7 41/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam feitos maiores investimentos na PM do Município de Cláudio e 
sejam elaborados estudos para a implantação, no mesmo município, 
de uma companhia da Polícia Militar. 

W 742/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado 
apelo ao. Secretário de Defesa Social com vistas a que seja criada 
uma comissão temporária para avaliar as condições penais e 
carcerárias dos presos que se encontram na Delegacia Regional de 
Segurança Pública e na Cadeia Pública de Uberlândia. 

W 7 43/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a elevar a 
Delegacia Seccional de Ouro Fino a Delegacia Regional. (
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

N° 744/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com 
vistas à implantação de um complexo rodoviário no Bairro Barro Preto, 
em Belo Horizonte. (A Comissão de Transporte). 

N° 745/2003, do Deputado . Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana com vistas a que seja implantado um complexo rodoviário 
para atender a demanda de estacionamento de .ônibus dos 
compradores de roupas em atacado no Bairro Barro Preto, em Belo 

Horizonte. 
N° 746/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 

' 
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formulado apelo ao Secretário de Turismo com vistas à 
implantação de um complexo rodoviário para atender a demanda de 
estacionamento de ônibus dos compradores de roupas em atacado no 
Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de 
Turismo.) 

N~ 747/2003, d~. Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
env1a?o ao Secretano de ?efesa Social p~dido das informações que 
menc1ona sobre a populaçao carcerária. (-A Mesa da Assembléia.) 

No 7 48/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
form_ulado_ apelo ao. Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que 
prov1denc1~ a melhona da Rodovia-MG-05, que liga Belo Horizonte a 
Sabará.(- A Comissão de Transporte.) 

No 749/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Montes Claros 
pelo lançamento do Projeto Mapeando a Saúde. (- À Comissão de 
Saúde.) 

O~ ~~putad_o R_ogério Correia e outros, solicitando seja realizado 
semmano leg1slat1vo para debater as proposições encaminhadas a 
esta Casa, em 15/5/2003, pelo Governador do Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Da_ DAep~tada Cecília Ferramenta, solicitando sejam informados pela 
Pres1denc1a desta Casa os motivos de sua decisão que veda 0 
recebimento de requerimentos rel~tivos a criação, incorporação e 
desmembramento de municípios.(- A Mesa da Assembléia.) 

Proposição não Recebida 
-_A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

de1xa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja formulado voto de 
congratulações co~ o Sr. Glauco David de Oliveira Sousa pela posse 
no cargo de Presidente da Associação dos Defensores Públicos de 
Mina~ Gerais - ADEP. Semelhante proposição foi apresentada 
antenormente pelo Deputado Antônio Andrade. 

Comunicações 
- São também enc~minhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Elmiro Nascimento (2). 
Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha. 

, O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, companheiros e companheiras, ocupo esta tribuna para 
reportar denúncia que chegou ao meu gabinete e que .me deixou 
estarrecido. Informaram-me que o programa de entrevistas "Palavra 
Cruzada", um dos melhores e mais qualificados da .grade de 
programação da "Rede Minas", foi censurado por pressões políticas 
de tucanos de alta plumagem. 

O jornalista Gilberto Menezes, que o conduziu com absoluta lisura e 
isenção por mais de quatro anos, preferiu, em virtude das pressões, 
demitir-se da emissora, para, com sua queda, evitar que outras 
pessoas fossem vitimadas por terem se mantido solidárias a ele. 

É estranho que, em pleno século XXI, programa de entrevistas, que 
sempre primou pela pluralidade, sofra pressões e censuras desse 
quilate. Segundo me informaram, as pressões para a retirada do 
programa do ar decorreram de críticas feitas aos Governos Fernando 
Henrique e Eduardo Azeredo. De acordo com a denúncia, o Senador 
Eduardo Azeredo e o ex-Ministro Pimenta da Veiga foram os 
patrocinadores das pressões que culminaram com o gesto do 
jornalista em se demitir diante da condenável censura. 

Cumpre registrar, nesse lamentável episódio, a postura ética e 
correta da jornalista Ângela Carrato, Presidente da "Rede Minas", e do 
Deputado Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, que 
resistiram brava e tenazmente às pressões que vieram de escalões 
superiores, direta ou indiretamente ligados ao governo Aécio Neves. 

Lamento o ocorrido e apelo para o bom-senso. Quem sabe não 
houve mal-entendido. Aguardo desmentido cabal do Palácio da 
Liberdade, acompanhado de convocação para que o jornalista 
Gilberto Menezes volte atrás e reassuma, com o mesmo brilhantismo 
e imparcialidade, a condução do programa "Palavra Cruzada". 

Como se diz na minha Zona da Mata, "quem cala consente". O 
silêncio do Palácio, se houver, será a prova maior de que a denúncia 
tem fundamento. E, tendo isto realmente ocorrido, os jornalistas 
mineiros e brasileiros, por intermédio das suas entidades 
representativas, não deverão calar-se diante desse arbítrio. 

Prefiro manter o benefício da dúvida diante de tão graves denúncias. 
Entretanto, tratando-se da "Rede Minas", uma TV pública, ~spero que 
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esta Casa tambem se manifeste, por intermédio da Presidência é' 
das. ~omissões, para _apurar os fatos. Não podemos conviver com 

0 
arbttno que, trav~sttdo de bom-mocismo, muita mídia paga e 
salamaleques, ~uetra abafar o senso crítico, silenciar a oposição e 
calar a voz de Mmas e dos mineiros. 

Aguardaremos contato do Palácio para ver se as denúncias tém 
fundamento. Muito obrigado. . 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
O Deputado Fá~io Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

D~p~t~das, g~lenas, telespectadores da TV Assembléia, relatarei 
ept~odto ocorndo para levantar questão de ordem. Peço resposta 
raptda da Mesa. , .-

No dia 18/3/2003, apresentei requerimento nos seguintes termos:. "O 
Dep~tado que este subscreve, na forma regimental do art. 296 do 
Regtmento lnt~rno, requer a realização de seminário para discussão 
de assun~o do Interesse público, qual seja, política urbana da RMBH." 
O requen~ento fo~ publ}~ado no "Minas Gerais" do dia 21/3/2003. 
Desenvolvta~os ststemattca com os organizadores do evento, . e 
ontem o Prestdente desta Casa informou-nos sobre a possibilidade do 
evento ser reali:ado em agosto ou setembro, prazo que demanda 
grandey~eparaç~o. ~a justificativa, citei que a Mesa, ao regulamentar 
o s~mtnano legtslattvo nos arts. 295 e 296, 1 e seguintes, ·do 
Regtmento_ Interno, _d~monstrou, de forma inequívoca, ·sua 
preocupaça? e~ substdtar a elaboração legislativa, possibilitando, 
c?m a _reahzaçao de eventos institucionais, o aprofundamento de 
dtscussoes de t~mas de i_nteresse público de competência deste 
Pode~ em parcena ~o~. enttdades da sociedade civil organizada. Ao 
orgamzarmos o semmano, fomos surpreendidos. 
E~ . ~eu gabinete, recebi informativo sobre a realização de 

semmano com ~ mesmo nome, Seminário da Região Metropolitana, 
e~ que se preveem debates com várias autoridades. A abertura será 
fetta pel~. Presi?ent_e da Casa e realizar-se-á nas dependências ·da 
Assembleta Legtslattva, ou seja, no Teatro. · r 

. Então_levant? quest~o de ordem. É possível a realização de eventos 
t~formats nas tnsta_laço~s da Assembléia? Esta Casa to!nece alguma 
ajuda para a reahzaçao desses eventos informais? E facultada à 
assessoria da Casa e à TV Assembléia cobrir tais eventos? Se 
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possível, que . iniciativas um Deputado tomará ·para que se 
realizem esses eventos informais? ' . 

Hoje sabemos que a Casa se encontra em processo de contenção 
e, para realizar-se um seminário, demanda~se determinado tempo. 
Então senti-me prejudicado porque, há vános meses; trabalho na 
preparação deste seminário. Se este direito· me fosse facultado, 
poderíamos também ter feito este evento inforr1_1a1 para ganhar tempo. 
É desagradável para o parlamentar que orgamza o evento ver a sua 
matéria~-publicada desta maneira. Certamente não é o· caso dos 
Deputados Chico Simões e Roberto Carvalho, porque os conheço 
muito bem. Embora a assessoria do PT tenha competência, acredito 
ter sido descuido não estar atento a essa matéria publicada. Caso 
contrário, seria, no mínimo, umá indelicadeza. 

o Deputado Chico Simões (em aparte)* - Tenho obrigação de 
explicar essa situação ao. Deputado Fábio Avelar, por quem tem~s 
apreço e consideração. E um dos parlamentares por quem mats 
guardamos amizade, justamente pela maneira com que yata a todos; 
elegante, amiga e determinada. Como um dos mandatanos ~ue esta 
promovendo a discussão sobre a região metropolitana, detxo claro 
que, em momento algum, sabia dessa matéria previamente proposta 
pelo Deputado Fábio Avelar. Esse encontro não tem a finalidade de 
discutir amplamente a região metropolitana. Eu e o Deputado Roberto 
Carvalho, que moramos numa região metropolitana, queremos discutir 
a concepção de região metropolitana. Como vimos que não há 
mecanismos para o funcionamento da região metropolitana, 
elaboramos emenda para ver se se criam instrumentos, em que se 
terá órgão gestor e fundo, conforme a sociedade deseja. 

Quando estava na Comissão de Legislação, informaram~me que 
queriam criar seis regiões metropolitanas no Estado, causando grande 
celeuma. Queremos trazer subsídios para as futuras regiões 
metropolitanas. Em momento· algum, tivemos a intenção de realizar 
seminário. Aliás, nem é :seminário: não tem TV Assembléia nem 
assessores da Casa, mas é apenas do meu mandato e do Deputado 
Roberto Carvalho. Estamos utilizando somente o espaço da 
Assembléia. 

Digo publicamente que seria muito prazeroso se V. Exa., qu_e_ é 
preocupado com o mesmo tema, fosse lá para nos conceder;substdto. 

I 

4 
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Portanto, não é seminário bancado pela Assembléia nem tem a 
finalidade de promover amplo debate patrocinado pela Casa para 
grandes movimentações. Queremos salvar o que temos, porque 
moramos na região metropolitana. Se esse ato causou qualquer 
constrangimento a V. Exa., digo que não foi a nossa intenção. 
Convido V. Exa. a participar conosco, pois é tema de fundamental 
importância não só para os que moram na região metropolitana, mas 
.também para todo cidadão mineiro. 

.. Não_ foi nossa intenção criar transtorno para sua proposta; o 
seminário proposto por V. Exa. deve acontecer para haver debate 
amplo no Estado. 

O Deputado Fábio A velar* - Agradeço seu aparte, Deputado Chico 
Simões. Sei que a intenção foi das melhores, pelo conhecimento que 
tenho de V. Exa. Minha preocupação não é manter a paternidade da 
idéia, mas com a Assembléia, porque, no nosso entendimento, todo 
evento a ser realizado aqui deve ter o respaldo da Casa. Por isso 
temos um regimento a ser seguido. Respeitei o Regimento e estou 
esperando a marcação da data desse seminário há mais ou menos 
três meses. Se cada Deputado decidir, por sua livre iniciativa e 
vontade, sem que seja aprovado neste local, utilizar das instalações 
da Assembléia para realização de um evento, não teríamos espaço 
para isso. Minha preocupação não é com o fato dos Deputados 
Roberto Carvalho e Chico Simões terem levantado essa questão. 
Estamos levantando por ser oportuna, atual e por ter que ser debatida. 
Gostaria que ficasse claro que não é nada contra os Deputados. . 

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado. Também tenho 
uma questão de ordem. Sou relator de uma proposta de emenda à 
Constituição e ontem, na nossa Comissão, apresentei um 
requ~rimento. Tentei baixá-lo em diligência, o que causou enorme 
polêmica, e fui obrigado a retirá-lo. Apresento uma questão de ordem 
ao Presidente, e lerei, na íntegra: "Submeto a V. Exa., nos termos 
regimentais, questão de ordem sobre a interpretação do art. 100, XIX, 
do Regimento Interno, em sua conjugação com o art. 301, do 
Regimento Interno, pelas razões que se seguem. O art. 100, XIX, 
faculta à comissão ad<?tar uma das seguintes medidas para elucidar 
ma~éria sujeita a seu parecer: - Realização de audiência com órgão ou 
entidade; - Solicitação de colaboração de órgão ou entidade; -
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Solicitação de informação de órgão ou entidade. 
"Tendo em vista a regra de não-dilação de prazos no art. 100, XIX, e 

regra oposta no art. 301, e tendo em vista, ainda, a imprecisão técnica 
da palavra "diligência", requeiro sejam esclarecidas as seguintes 
questões: 

- Qual o sentido técnico da palavra "diligência" no Regimento 
Interno? 

- Das medidas previstas no art. 1 00, XIX, quais delas são 
consideradas diligência? 

- Das medidas previstas no art. 100, XIX, a quais delas se aplica a 
suspensão de prazo prevista no art. 301? 

- Há alguma diferença na aplicação do art. 100, XIX, em comissões 
especiais?" 

Deputado Fábio Avelar, para o Deputado apresentar um parecer é 
necessário ter informações. No caso dessa PEC, preciso de 
informações para elaborar o meu parecer. Foi-se dito que poderia 
fazer visita, e não baixar em diligência. 

Conversei com o Presidente e disse-lhe que precisamos fazer 
algumas modificações no nosso Regimento Interno. Com relação a 
requerimentos, existem alguns que foram apresentados em fevereiro 
e, até hoje, não tivemos o retorno, quanto a seu atendimento. No 
requerimento, o Deputado busca informações e fiscaliza. Precisamos 
apressar medidas do Colégio de Líderes e da Mesa para fazer as 
modificações necessárias no Regimento Interno. Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, gostaria que a Mesa, ao 
responder à minha questão de ordem, levantasse todas essas 
questões para que não sejamos incentivados a optar por reunião 
informal. Pelo Regimento Interno, não tenho conhecimento de que 
esses seminários informais possam ser realizados. 

Se foi autorizado, espero que se abra esse espaço a todos os 
parlamentares. A minha preocupação é pelo fato de estarmos, cada 
vez mais, incentivando a realização de eventos informais na 
Assembléia. A Assembléia perderia o controle dos assuntos debatidos 
e nós, parlamentares, não teríamos conhecimento do que a Casa 
aprova. 

Embora o Deputado Chico Simões diga que esse evento não é 
seminário, o seu título é "Seminário da Região Metropolitana", nas 
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dependenc1as da Assembléia Legislativa e com a abertura feita ; 
pelo Presidente. Estou preocupado porque não se trata de evento 
informal. 
. Há três meses estou aguardando essa data. Não podemos aceitar 
1sso, porque todo evento a ser realizado na Casa tem que ter 0 
respaldo dos parlamentares, ou seja, a sua aprovação efetivada de 
acordo com o Regimento Interno, nas Comissões ou no Plenário da 
Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência solicita 
ao Deputado Fábio Avelar que formalize sua questão de ordem que 
será respondida oportunamente. ' 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão. 
. C? Deputado Leonard~ Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

VISitantes, subo a esta tnbuna para tratar do Projeto de Lei no 9/2003. 
Antes disso, gostaria de compartilhar a mesma idéia com 0 

companheiro Fábio Avelar, que, também tem o intuito de discutir essa 
questão de região metropolitana. Sou autor de uma, a de Governador 
Valadare.s, e co-autor, junto com o Deputado Adalclever, da Região 
Metropolitana do Alto Rio Doce. 
~~almente, os requerimentos nesta Casa precisam ter maior 

ag11Jdade, para ~~e n~o venha a ocorrer o que ocorreu aqui: um 
companheiro sohc1~ou mformações por via de ofício. Infelizmente, de 
acordo com o. Regimento Interno, o requerimento tem de passar por 
uma burocracia necessária. No intuito de tratarem da mesma matéria 
os_ co'!lpanh~iros Chico Simões e Roberto Carvalho pedem ~ 
de~erm1nada area da Assembléia a realização de um seminário - não 
se1, Deputado Arlen Santiago, se partidário ou comunitário. De 
qualquer forma, foi feito um "folder'' muito bonito, brilhante trabalho, 
que vem a se contrapor à idéia do companheiro Fábio Avelar. 
Portan~o, é necessário que seja revista a forma de tramitação dos 
requenmentos nesta Casa, para que possam andar mais rápido e. não 
venha a ocorrer essa dificuldade novamente. 

No .entanto, volto à discussão do Projeto de Lei no 9/2003, de minha 
autona. Tenho acomp~nhado o esforço do Governador Aécio Neves 
para ~eduzir os custos da administração pública de Minas Gerais. 
Acredito que a redução de custos vai além da redução orçamentária e 
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orgânica do Estado. Por isso, . os contratos_ de serviços . 
terceirizado$, se não forem bem gendos, esconderao uma verdade1ra 
armadilha para os cofres públicos. 

Apesar de a Lei no 8.666 afirmar, no § 1 o do art. 71, que ~s d~bitos 
trabalhistas e previdenciários das empresas contratadas nao sao de 
responsabilidade do Estado, mostra a prática que o q~e tem ocorri?o 
nestes anos é o contrário. O Enunciado n° 331, do Tnbunal Supenor 
do Trabalho, dispõe de forma contrária, ou seja, afirma que o Estado 
tem responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos 
seus contratados. · 

Tentarei explicar aos Deputados e aos convidados desta Casa o que 
ocorre quando o Estado faz a contratação de uma empresa por via de 
licitação. Nesse determinado momento, a .empresa aprese~t.a to~as as 
certidões negativas de débito, consegwndo vencer a 1Jc1taçao por 
apresentar menor preço, como dispõe a Lei ~o 8.666; porém os 
contratos não são apenas de um mês de prestaçao de serv1ços, mas, 
muitas vezes, de 48 ou 60 meses. Assim sendo, o que pode ocorre~ 
com Minas Gerais e com as Prefeituras do Estado? A empresa e 
formada, ganha a licitação, muitas vezes com preços impra~cáveis de 
mercado, e começa a realizar o serviço. Se essa empresa nao pagar o 
INSS e todos os impostos trabalhistas, conseguirá, dessa forma, 
executar o serviço e ainda obter lucro. 

O meu projeto dispõe, em seu art. 1°, o seguinte: ·:Ficam os órgã~s 
da administração pública do Estado obrigados a ex1g1r a comprovaçao 
de cumprimento das obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas das 
empresas contratadas para a prestação de serviços t~rceiriz~d?~ n~s 
áreas civil, limpeza, conservação, manutençao, v1g11anc1a, 
alimentação, fornecimento de combustíveis, manutenção de veículos 
e outros assemelhados com que o Estado mantiver relação jurídica 
contratual". Sendo assim, na data de pagamento do contrato, a partir 
da aprovação desse projeto de lei, o servidor resp~n~ável pel~ órgão 
da administração fica obrigado a pedir todas as cert1does negativas de 
débito, para que os funcionários da empresa não venham a ser 
lesados e o Estado, depois, não venha a ser responsabilizado pelos 
impostos trabalhistas e previdenciários devidos. , . . 

o § 4° diz: "O gestor do órgão contrat~nte é respor:savel •. 1nclus1~e 
de forma subsidiária". Se o Estado for ac1onado a part1r da aprovaçao 
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dessa lei, o servidor poderá cuidar para que o Estado não seja 
l~sado por esses contratos de terceirização. 

Não sou contrário a contrato algum. Muitas vezes, eles são 
necessários em áreas em que o poder público não tem condições de 
prestar seu melhor serviço. Entretanto, não podemos deixar que o 
Estado seja co-responsável por impostos trabalhistas e 
previdenciários. Isso é um absurdo: ele já paga ao contratado um 
valor em que estão incluídos todos os impostos, encargos e custos e 

í 

ainda corre o risco de ter de repetir o pagamento, caso o contrataEIO''éY:i!.'€;~ ·•. 
não o faça. · ' · · :. ·· ·_- j 

Srs. Deputados, é importante a aprovação dessa lei; de minha ·-
autoria, para que zelemos pelo Estado e os administradores públicos 
não sejam responsabilizados por esse tipo de contratos terceirizados. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte e 
parabenizo-o por seu projeto de lei, extremamente importante. 

Já temos muitas leis protegendo tudo isso e precisamos mesmo de 
uma fiscalização eficiente, pois é nesse ponto que o Estado peca 
mais. 

Não sabemos, muitas vezes, sobre os abusos nessas 
concorrências, vencidas por empresas que dão preços bem abaixo do 
valor a fim de vencerem, porque não fiscalizamos direito. Além disso, 
existem os famosos aditivos, que vêm posteriormente para a 
conclusão das obras, quando, na verdade, deveriam estar previstos 
na planilha inicial. São muitas as falcatruas e irresponsabilidades, tudo 
em decorrência da pouca ou quase nenhuma fiscalização. E o mesmo 
acontece nos municípios. Precisamos melhorar essa fiscalização e 
fazer cumprir os convênios, sem ceder às pressões posteriores das 
empresas, o que vem acontecendo muito. 

Deputado Leonardo Quintão, o seu projeto traz algo de novo e é 
importante, mas mais importante ainda é que nos preocupemos com o 
cumprimento das leis existentes. Por causa da falta de fiscalização, o 
Estado muitas vezes fica responsabilizado por vários problemas das 
obras, como os trabalhistas. 

Peço a V. Exa. que seja mais um a cobrar a fiscalização eficiente do 
Estado, da qual tanto pr~cisamos. 
. O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Deputado Doutor Viana. 
E importante V. Exa. mencionar que, muitas vezes, as leis aprovadas 
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nas Assembléias Legislativas não são cumpridas por falta de.· 
fiscalização. Entretanto, não me furto à minha obrigação, como 
legislador, de propor projetos de leis que venham a contribuir para a 
melhoria do serviço público. Quero detalhar, mais uma vez, os pontos 
deste projeto de lei: primeiro, torna obrigatória a exigência das 
certidões negativas fiscais, previdenciárias e trabalhistas; segundo, 
coloca o Secretário ou Diretor da entidade como responsável 
subsidiário, no caso de inadimplência do contratado; e terceiro, 
autoriza a retenção dos valores para o futuro. pagamento. 

Deputado Fábio Avelar, assim não correremos mais o risco de o 
Estado, daqui a anos, ser obrigado a arcar com débitos trabalhistas de 
empresas que não arcaram com suas obrigações. 

As empresas que não cumprem suas obrigações não terão mais 
oportunidade de prestar serviços para o nosso Estado. As empresas 
idôneas terão oportunidade de praticar um preço justo de mercado, 
pagando impostos e prestando bom serviço ao Estado. O Estado não 
ficará lesado e receberá o melhor serviço possível. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Chico Simões. 
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está 

na ordem do dia a reforma do Estado proposta pelo Governador Aécio 
Neves. Disporemos de muito tempo para discuti-la aqui e com a 
sociedade e, com certeza, encontraremos um encaminhamento que 
venha exterminar com as maldades contidas nessas propostas. 

Foi divulgado no "Estado de Minas" matéria referente às 
privatizações do setor elétrico. A cada dia percebemos como estamos 
sendo roubados por este Governo. Enfiaram a mão em nosso 
dinheiro. O mesmo projeto neoliberal do PSDB que promoveu as 
privatizações, deseja agora que esse rombo seja pago pelo 
funcionalismo e pela sociedade, que precisa de servidores bem-pagos 
e motivados, para que prestem políticas públicas de boa qualidade. 
Isso seguramente não ocorrerá, porque não se pode ter um serviço de 
relevância quando não se investe convenientemente. Discutiremos 
essa questão em momento oportuno. 

Aproveito as palavras do Deputado Doutor Viana, por quem tenho 
muito respeito e admiração, bem como as do Deputado Leonardo 
Quintão. "Ou fazemos com que as leis sejam cumpridas, ou viveremos 

-
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em um Pa1s onde nao haja referência para conduzirmos a nossa 
e~stência." Entre outras leis, o Regimento Interno é a nossa "bíblia". 
Nao podemos conti~uar convivendo com Deputados que, a todo 0 

mo~ento, desrespeitam o Regimento Interno e fazem acusações, 
mu1tas ve~es ~em fundamento, de público, atacando um colega do 
Poder Leg1slat1vo. Essa preocupação não pode ser somente minha 
nem somente do nosso partido, tem de ser de todos nós. Temos de 
~er r~s~eito pelo Poder Legislativo, independentemente da bandeira 
1deolog1ca e do pensamento de cada um, porque temos mesmo de ter 
pensamentos diferentes, já que esta Casa é de debates. Cada um 
deve ~efender o . interesse de cada segmento, para podermos 
construir uma soc1edade equilibrada, harmônica e justa, mas não 
pode~os macular nem agredir o cidadão que aqui está, porque, dessa 
maneira, enfraqueceremos o Poder Legislativo. Conseqüentemente 
prestar~mos um desserviço à democracia representativa. o 
fortalec1me~to do Poder Legislativo é fundamental para a democracia 
representativa, que pode n_ão ser a ideal maneira de governar, mas é 
a melhor entre as de que dispomos para ser praticada. 

Desde que tomamos posse, vivenciamos comportamentos de um 
Deputado desta Casa, que sempre se gaba ao dizer que está no sexto 
m~ndato, como se sua reputação e importância correspondesse aos 
se1s ma_nd~to~. _A todo o momento, faz acusações. Já acusou também 
outras mstltUI~oes. Esta tribuna foi usada, por várias vezes, pelo 
Deputado_ l.ra~1 Barbosa. Na Comissão de Fiscalização, de que faço 
parte, mu1t~ss1mas vezes, esse Deputado ataca autoridades, quando 
cha~a JUI~es, Promotores, Delegados e outras autoridades de 
ladroes, traficantes ou coisa semelhante. 

Ontem, propôs CPI para apurar denúncias feitas pelo Estado em 
G9vernador Valadares, ~~ndo conta de suposta fraude de transportes. 
Nao quero en~rar no mento, se ela existe ou não, mas entendo que 
deva ser avenguado mesmo. Para isso, está colhendo assinatura de 
alg~ns Deputados. O Deputado Bonifácio Mourão, que não é do meu 
part1do, mas de oposição ao PSDB, negou-se a assinar o documento 
usa.ndo. o direito de defender suas convicções. Disse que nã~ 
assm~na, uma vez que o caso deverá ser averiguado pelas 
auton?ades c~mpetentes. Logo, o Deputado lrani Barbosa, com sua 
mane1ra peculiar, a qual todos conhecemos, insinuou que quem não 

.. 
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assinasse o documento temia a averiguação. Ou seja, quis dizer 
que os que não ·assinassem também estavam cometendo _os. crim.es, 
que a CPI tinha por finalidade apurar. O Deputado Dalmo R1?e1ro S1lva 
tomou a palavra e fez a defesa. Acredito que, naquele momento, o 
legislador, pai de família, cidadão, sentiu-se constrangido de estar em 
um Poder onde um de seus componentes faz uma acusação dessas. 

- Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, debat~amos um 
projeto, que tem de ser colocado em prática, dos companheiros Durval 
Ângelo e Rogério Correia, que visa a proibir o uso de armas de !ogo 
,por policiais civis e militares em manifestações. Não tal~ em outros 
eventos, mas em manifestações, em que há pessoas simplesmente 

- externando seu sentimento de apoio ou contraposição. Não se trata 
-de criminosos, portanto a polícia deve usar outra maneira de controlar 
a situação. Acho correto. Não queremos assistir ao que houve e_m 
universidade no Rio de Janeiro. No Reino Unido, os soldados nao 

andam armados. A 

. Embora pertença à Comissão, o Deputado ~ur~al Angel~ ~ão 
compareceu, pois, como Presidente da Com1s~ao -~~ D1re1tos 
Humanos, estava a serviço desta Casa na Pemtenc1ana Nels?n 
Hungria, tentando por fim a uma rebelião, evitando que desastre ma1or 
ocorresse. Enquanto isso, o Deputado lrani Barbosa defendia o uso 
de armas, como sempre faz, na base da truculência. Foi muito além, 
dizendo que, nesta Casa, há Deputado envolvido com tráfico de 
drogas. Fazia acusações de maneira vaga, quando foi questiona_do 
pelo Deputado Ermano Batista, pedindo-lhe que desse nomes. A Entao, 
o Deputado lrani Barbosa citou o nome do Deputado Durval Angelo. 
Diante disso, tenho de convocar a todos, independen!emente de 
partido. O que o Deputado lrani Barbosa di~ é verdade?_ E ló.gico qu~ 
estamos diante de alguém que desrespeita nossa le1 ma1or. Esta 
ferindo o art. 59 da nossa Constituição, o nosso Regimento Interno. 
Está, mais do que nunca, desrespeitando este Poder. Agora, se a 
acusação não procede, temos de ser duro~. porque também, no 
mesmo Regimento Interno e no Código de Etica Parlamentar desta 
Casa, consta que se devem cobrar responsabilidades de· um e de 
outro. É um jogo que não pode ter empate, diante do qual esta Casa 
não pode ficar imparcial. Não podemos assistir a esse jogo como se 
nada estivesse acontecendo. Isso está acontecendo conosco. Se, 

Q 
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nest~ Casa, exrste algum Deputado procedendo dessa maneira, e 
?ontrnua representando o Poder Legislativo, com certeza a cada 
rnstante, o povo já não irá nos respeitar. Seremos atacados por todos 
e por t~?o. Isso _não só_ é prejudicial a nós, como cidadãos, como pais 
de ~amrlra, mas e tambem muito perigoso para a democracia. 
Dra~te_ ~essa. sit~ação, fizemos um requerimento à Comissão de 

Constrturç~o e justrça, que foi aprovado pelos seus componentes e 
pelo Presrdente Deputado Sebastião Navarro Vieira. Encaminhamos 
esse requerimento à Mesa e à Comissão de Ética. 

Vamos fazer uma reflexão. É hora de darmos um basta nisso. 
P~d~mos e vamos debater. Tenho certeza de que esta Casa, 
pnncrpalmente neste momento em que o Governo do Estado como 

0 G_ov~rno Federal, está querendo mudar a concepção de Estado nos 
nr_v~rs federa! e estadual, fará o debate. E, para que esse debate seja 
seno e acr~drtado pela sociedade, temos de dar exemplo. 
~ ~cusaçao que o Deputado lrani Barbosa fez da televisão, ao vivo, 

f~r ':''sta por algumas centenas de milhares de pessoas. Não temos 
drre_rto de fazer nenhuma execração pública, acusar alguém que não 
esta presente, condená-lo sem direito de defesa. Não podemos 
concordar com isso. 

Com essa maneira desarmada, estou aqui. Não estou tomando 
partido d~ ninguém. Seria também uma leviandade falarmos que um 
ou outro e que cometeu o erro. 

Gost~ria que esta Casa, de maneira exemplar, assumisse esse 
requerrmen~o, e que o concluíssemos com amplo direito de defesa, 
ma~ p~nalrz~nd_o, de maneira justa, correta, para que o Poder 
Leg~slatrvo, tao rmportante, possa continuar forte. Devemos debater 
aqur o que é mais importante para o destino do povo mineiro. 

A Depu~ada ~arília Campos (em aparte)* - Como sempre, 
companherr~ Chrco Si~ões, V. Exa. profere algumas palavras de 
for~a. em~cr~nada e nao deixa de manifestar sua indignação. Pude 
~ssrs_trr hoje a TV Assembléia, no horário do almoço, e confesso que 
frquer bastante assustada. 

Não _é a primeira vez que ouço esse tipo de acusação. Gostaria de 
nesta rn_ter~enção, cu~pr_ir12entá-lo, porque acredito que sua postur~ 
na Co~r~sao de Constrturçao e Justiça, em primeiro lugar, pautou-se 
pelo drrerto de defesa. V. Exa. não estava defendendo o companheiro 
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Durval Ângelo, pois estaria ali defendendo qualquer colega, 
_ Deputada ou Deputado, que tivesse sido acusado por um outro 
Deputado. V. Exa. estava ali para garantir o direito de defesa, para 
que aquela acusação não fosse apresentada como fato consumado. 

Quero externar a minha solidariedade à sua postura de indignação, 
manifestada na Comissão de hoje, que se pautou também em 
defender a instituição Assembléia Legislativa. Com essa ·postura o 
colega, Deputado lrani Barbosa, não apenas ac~sou, de forma inj~sta, 
um colega Deputado, companheiro Durval Ange~o, mas . ferru a 
instituição Assembléia Legislativa, porque, se exrste aqur algum 
bandido ele precisa ser punido e ter seu mandato cassado. A sua 
postura 'em exjgir o direito de defesa e fa_zer o en~am~nhamento 'à 
Comissão de Etica foi louvável. Estou aqur para sohdarrzar-me com 
seu encaminhamento. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Com todo respeito, 
Deputado Chico Simões, farei uma constatação: V. Exa., quase que 
vociferando, criticou quem teria feito a denúncia. Tenho 16 anos de 
Assembléia. Durante esse tempo, sofremos as mais covardes 
acusações pelos membros do PT. Digo isso, embora tenha bom 
relacionamento com esse partido. 

O Deputado Chico Simões* - Deputado Antônio_ Genaro, como e~ta 
Casa é democrática, cada um pode pensar e manrfestar o que desej~. 
As pessoas não gostam das mesmas coisas. Há um ditado que drz 
que alguns gostam dos olhos e outros da remela. Optei por g~star dos 
olhos dos fatos claros e transparentes. Se alguma acusaçao nesse 
nível foi feita pelo PT a V. Exa. e nenhuma atitude foi tomada, significa 
que a carapuça serviu. Conosco isso não aconteceu. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, o 

Deputado Arlen Santiago. . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santrago. 
o Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, leremos a~ig? publi~ado ontem no 
"Jornal de Notícias", de Montes Claros. O edrtonal, assrnado pelo_ Sr. 
Edgar Antunes Pereira, diz: (-Lê:) "Omissão e cumplicidade. ~ouva_vel 
a atitude da Prefeitura de Montes Claros em apresentar projeto para 
acabar com o vale-transporte, substituindo-o pelo _auxílio-trànsporte, 

l 
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junto com o contr~cheque do servidor. Sob a forte argumentação 
de uma_ econom1a me~sal .de R$100.000,00, nada impedirá sua 
aprovaç~o. Mas ,uma co1sa f1cou no ar. Se a Prefeitura admite essa 
econom1a tambem ~admite o desvio de igual monta, ou seja, 
R$~00.000,0_? por mes. Com algumas elucubrações de lógica chega
se a c~nclusao de que o desvio é enorme. É um baita desvio. 
Co~t1nuando as, elucubrações, só que matemáticas, dá para tornar 

tang1vel, ~ensuravel o valor total dessa subtração. o mandato do 
atual alca1de, c?ntando com a reeleição, já dura seis anos e cinco 
meses, o que da um tot~l de 77 ~~ses, que, multiplicados pelo desvio 
de R$1 00.000,00 ao mes - adm1t1dos pelo porta-voz da Prefeitura -
alcança_a soma _de R$7.700.000,00, economia que se fará com ~ 
aprovaçao do projeto. 

Todos sabem que ex_istem desvios na administração pública. Não se 
pod~ . culpar o Prefeito, porque, ao enviar o projeto à Câmara 
M~n1c1pal, ~e~onstr~ ~~e deseja correção. Agora, dizer que foram 
f,e1tas oc,o~renc1as pohc1a1s e abertas sindicâncias que nada apuraram 
e, no mm1~o, dar ~tes!ado de incompetência à polícia, aqui tratada 
com respe1to e adm1raçao,, poi~ qualquer pessoa que recepta os vales 
-e? Pra~a '?r: C~rlo~ esta che1a delas- dirá de quem os compra. 

Ja ~ . smd1canc1a e mais difícil, porque envolve outras farras. o 
?ene_f1c1ad~ ~om u_m complemento salarial por meio do vale-transporte 
jamais abnra o b1co. Os políticos beneficiados também não assim 
como_ as pessoas, funcionários, que estão sendo agradados c~m uns 
valez1nhos me_nsai~. Apur~r despesas pagas, por meio de vales, de 
con!as que nao !~m rub_nca orçamentária é querer envolver peixe 
graudo, que anz?1s de smdicantes não pescam, abrem e as varas 
quebram._ E, o p1or, na cabeça de quem ousar apurar e apontar: é 
aquele ah. 

Que há, culpados por esse desvio, também todos sabem. o que não 
s~ s~be e se exi~te om_is_sã? _e de, quem, se do Prefeito, da polícia, dos 
smd1~antes e ate do Mm1steno Publico, que tem constitucionalmente a 
f~~çao, co~soa~t~ com o art. 129, inciso 111, de promover o inquérito 
C1v1_1 e a a9ao publica para proteção do patrimônio público e social, do 
me1o amb1ente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Quanto à cumplicidade? Quem omite é cúmplice da impunidade de 
que se valem os culpados". 
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Esse artigo foi publicado ontem no "Jornal de Notícias" e está 
sendo encaminhado à Procuradoria de Crimes Contra Prefeito. O 
porta-voz da Câmara Municipal, Vereador de Montes Claros, ad~iti~ 
que projeto que acabe com o . vale-transporte, eco~om1zara 
R$100.000,00 por mês. Portanto, de1xa claro que ha desv1o desse 
valor. O caso foi muito bem colocado pelo jornalista. Realmente, não 
~se pode omitir. As apurações devem ocorrer, até para inocentar, se 
necessário for. . 

Sr. Presidente, existe outro assunto importante que relatarei. Trata
se da questão de ordem levantada pelo Vice-Líder do PTB, Deputado 
Fábio Avelar. O senhor disse, em reunião do Colégio de Líderes, que, 
para facilitar o trabalho desta Casa, cada p~r~ido teria direito a i~dicar 
a realização de um seminário. Isso ficou defm1do. E o ~osso p~rt1do se 
organizou e protocolou documento, solicitando tal med1da no d1a 18 de 
março. Agora, fomos pegos de surpresa, com a notícia de um evento 
realizado nas dependências da Assembléia, divulgado por um "folder" 
muito bonito, cujo tema é o mesmo do documento protocol~do pelo 
Deputado Fábio Avelar. Será aberto pelo Presidente e contar~ ~om as 
participações do Prefeito de Belo Horizonte e de s~cretanos d~ 
Governo. Seminário este, muito bem elaborado. Mas ha um detalhe. 
como a Presidência ainda não deferiu o requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, ficamos sem saber como agir. Acredito. que a Mesa terá 
a coerência de suspender esse seminário extra-oficial, de modo a 
prevalecerem as normas estipuladas por este pa~l~mento. . . 
o Deputado Domingos Sávio (em aparte) - IniCialmente, sohdanzo

me com V. Exa. com relação à questão do seminário proposto pelo 
Deputado Fábio Avelar. De fato, o acontecido nos provoca 
constrangimento porque o Deputado Fábio Avelar _é uma da_s figuras 
brilhantes deste Legislativo e merece o ma1or respe1to. Sua 
proposição, como foi apresentada anteriormente, precisa de resposta 
urgente da Mesa. , . 

Dirijo-me a V. Exa. e aos ouvintes, não para entrar no mento do 
artigo lido ou para discutir como esse processo aconteceu em Mon~es 
Claros, porque não tenho. conhecimento dos detalhes. Por ter s1~0 
Prefeito, afirmo-lhes que um dos graves problemas enfrentados nao 
apenas pelas Prefeituras, como também pelas ~n:pre~as forn~cedoras 
de vale-transporte diz respeito à sua comerc1ahzaçao, por parte de 

' I 
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que~ .o rec~be. D_e ~lguma maneira, isso gera transtorno para as 
admrmstraçoes publicas, inclusive quanto ao controle dos impostos 
que cada passagem representa. 

<?ada p~ssag~m ~era ISS, para o município. Conheço o Prefeito 
Jar~o Atarde ha decada_s, e ~~a referência de ética, probidade, 
serr~dade com as . questoes publicas. Que não paire no ar dúvidas 
devrdo a um questronamento hipotético, baseado no pronunciamento 
de. um Vereador que fala em economia para o erário público, sem 
derxar cl~ro de ond~ est~ e~o.nomia viria. E preciso preservar·aqueles 
que dedrcam sua vrda a atrvrdade pública, e o Prefeito Jairo 0 vem 
fazendo desde? tempo do cooperativismo, pass()u por esta casa com 
um mandato brrlhante, continua trabalhando por Montes Claros e sua 
e~posa, Deputada Ana Maria, também está trabalhando p~r esta 
~r?ade. Estou certo de ~ue o Prefeito dará as explicações lúcidas e 
etrc~~ para esse procedrmento. Não poderia me furtar de trazer meu 
posrc~onamento de respeito, admiração e absoluta confiança pelo 
Preferto, que, ao enviar um projeto de lei para a Câmara, 0 fez pelo 
bem do povo de Montes Claros. Obrigado. 

O Deputado ~rlen Santiago*. - Não entrarei no mérito, por isso 
estamo~ encamrnhando e~te artrgo para o Ministério Público, para que 
o Preferto tenha oportunrdade de explicar porque a Prefeitura de 
Mo~tes Clar~s está co~prando R$1 00.000,00 em vales-transporte a 
mars, yor m~s. Se 7. mrl funcionários usam, por exemplo, dois vales 
por dra, serao 14 mrl vales, que, multiplicados pelo seu valor· ·não 
somam o que está sendo gasto na compra de vales pela Prefeit~ra A 
compra est~ sendo feita em excesso. Onde está sendo aplicado e~se 
excesso~ . E para ajudar no transporte de alguém? É para ajudar a 
fazer polrtrca? 

Quanto à questão ~o~oc_a?a pelo Deputado Domingos Sávio, 
acomp_anhamos o Mrnrsterro público, que está trabalhando 
tranq~rlament~ na apuração de outros procedimentos para avaliar a 
questao ~e rmprobrdade administrativa na Prefeitura de Montes 
Clar~s. Nao p~demos dizer que existe, pois ainda não foi julgado, nem 
transr.tado em JUI~a~o. A ~ni~a ação interposta pelo Advogado Antônio 
Ade~rlson, torn~ r~dr_spo_nrvers os bens do Prefeito, por haver colocado 
em nsc~ ~ p~trrn~o~ro do servidor público municipal, usando recursos 
da prevrdencra publica municipal para execução de uma obra. Que a 
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obra fosse feita com recursos da Prefeitura, não com risco do 
patrimônio público que geraria ap_osentado~i~ d~ _servi?o~es. . . _ 

Estamos encaminhando tambem ao Mrnrsterro Publico solrcrtaçao 
para avaliar por que no primeiro projeto para a venda de uma praça 
em Montes Claros ao patrimônio do servidor público constav·a 1.800m, 
e no segundo, 2.354m. Vários servidores públicos nos procuraram, 
considerando que essa mudança foi para vender a calçada da praça 
ao patrimônio do servidor. Hoje a Prefeitura, para pagar dívida ~om o 

servidor, teria alterado isso. 
Entregaremos, na próxima semana, mais esse procedimento p~ra 

que o Ministério Público avalie. Aco~~an~~nd~ a~guns proce~sos que 
tramitam há mais de dois anos no Mrnrsterro Publico. O Dr. Grlvan e o 
Dr. Cristóvão receberam novamente esses encaminhamentos. 
Provavelmente o Ministério Público, bastante atarefado, em Montes 
Claros não teve tempo de avaliar, de chamar a julgamento. Depois 
que eu e o Deputado Gil Pereira enviamos novamente ao Dr. Gilvan, 
os procedimentos foram encaminhados. . , 

Está extremamente certo. Não estamos aqui para acusar nrnguem. 
Envio ao Ministério Público para avaliar se houve ou não dolo, como 
está subentendido no artigo do "Jornal de Notícias". 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

o Deputado Pastor George - Sr. Presidente, registro q~~ hoje é 
aniversário da cidade de Medina, no vale do Jequrtrnhonha. 
Parabenizo-a pelo seu 179° aniversário. Farei pronunciamento, na 
próxima semana, e destacarei algumas atividades importantes 

realizadas no município. 
Agradeço a V. Exa. esta oportunidade e desejo a t?do~ os 

medinenses que alcancem êxito na luta por uma vrda mars drgna, 
exercendo o direito de cidadania. Parabéns por mais um ano. Que 
muitos anos de prosperidade venham sobre o nosso vale do 

JequWnhonha.Obrigado. , 
A Deputada Ana Maria - Colegas Deputados, o PROCO~ tambem 

pode atuar com relação a denúncias enganos~s?_ Se nao puder, 
deveríamos encaminhar todas essas denuncras enganosas, 
propositais, para serem apuradas pela Comissão de Etica_ ?a 
Assembléia. No momento do pronunciamento, abri minh,a Brblra, 
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corncr entemente no Caprtulo 13 do Apocalipse. Lerei essa parte 
P~~a ,?s. colega~, o público e os telespectado~es da TV Assembléia. (
Le.) Vr emergrr do mar uma Besta que trnha dez chifres e ·sete 
cabeças, e, so~re_ os chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, 
n~mes de blasfemra. A Besta que vi era semelhante a leopardo", com 
pes como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o Dragão 

0 
seu 

poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas 
cabeças como golpead~ de morte, mas essa ferida mortal foi curada; 
e toda a terra se maravrl~ou, se~uindo a Besta; e adoraram 

0 
Dragão 

P?rque deu a sua autorrdade a Besta; também adoraram a Besta 
drz;~do:. "Quem é semelhante à Besta? Quem pode pelejar contr~ 
ela. : For-lhe dada _uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e 
autorrdade para ~grr 42 meses; e abriu a boca em blasfêmias contra 
Deus, p~ra lhe dr:amar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os 
que habrtam no ceu". ' 

_o _De~utado que usou a tribuna para proferir blasfêmias relatadas na 
Brblra nao será capaz de levar-me para seu terreno. Obrigada. 

Encerramento 
~ Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quorum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião 
con~ocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã di~ 
23, as 9 horas. Levanta-se a reunião. ' 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 23/5/2003 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Doutor Viana- Jô Moraes- Vanessa Lucas. 

Falta de Quórum 
O Sr. P~esidente _(Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de 

com~a!ec~men~o nao registra a existência de número regimental. A 
Presrdencra derxa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 26 às 
20 horas. ' 

ATA DA 6a REUNIÃÓ ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 7/5/2003 
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Às 14h30min, comparecem na Sala das.· Comissões os 

Deputados João Bittar, Gilberto A~ramo e ~é' Maia, memb~os da 
supracitada Comissão. Havendo numero. regr~ental, o P~esrdente, 
Deputado João Bittar, declara aberta a r~unr~o e~ em vrrtud~ da 
aprovação de requerimento do Deputado Ze Mara, drspens_a a lert~ra 
da ata ·da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrrta 
pelos membros da Comiss_ão pres_e~tes. A Presidência 'informa que ? 
reunião se destina a aprecrar materra constante na pauta. Passa-se a 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apr~ciação d~ Plenário. Submeti~os 
a votação, são aprovados os Requerrmentos n s 511 e 5~ 6/~003,: d_e 
autoria dos Deputados Antônio Andrade e Dalmo Rrberro Srl~a 
respectivamente. Passa-se à 3a Fase do Ordem . d_? Dra, 
compreendendo a discussão e a votação de propo_srçoes , da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerrmento d? 
Deputado Bonifácio Mourão em que solicita sejam convidad~s os Srs 
Fernando de Castro, Superintendente de Assuntos Metropolitanos da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; 
a Sr Nilson Souto Cardoso, Coordenador do Fórum de Prefeituras das 
Cidades-Pólos, para participarem de reunião da Comissão_ a fim d~ se 
debaterem e orientarem pareceres sobre projetos de ler que erram 
regiões metropolitanas. Cumprida . a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoc~ os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determrna a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 2003. 
João Bittar, Presidente - Zé Maia - Cecília Ferramenta - Gilberto 

Abramo. . _ 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 15/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Júlio, Durval 
Ângelo e Paulo Piau, membros da su~r~~itada C~missão: Est~o 
presentes, também,_ os Deputados B~nrfacro Mourao e. Ze M~~a. 
Havendo número , regimental, o Presrdente, Deputado Sebastr~o 
Navarro Vieira declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao 
de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da 
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ata da reunrao anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelo~-membros d_a Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reun1a~ se dest1~a a apreciar a matéria constante na pauta e 
comun1ca_o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. 
Anna Barbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da 
HEMOMINAS, informando a esta comissão sobre o funcionamento do 
Ba~_co de ~o_leta de Sangue Humano da Fundação HEMOMINAS; da 
Un1ao Mun1c1pal das Associações . de Nanuque, enviando denúncia 
contra . a _Prefeitura de Nanuque: O Presidente faz leitura de 
~o~umcaçao do Deputado lvair Nogueira, apresentada em Plenário, 
1nd1c~n~o o Deputado Gilberto Abramo para membro efetivo desta 
Com1ssao, na vaga do Deputado Bonifácio Mourão. o Presidente 
acu~a o recebimento _das seguintes proposições, para as quais 
des1gnou os relatores Citados a seguir: Projetos de Lei nos 622, 655, 
657, 671, 679, 691 e 694/2003 (Deputado Ermano Batista)· 615 658 
659 e 668/2003 (Deputado Gustavo Valadares); Projeto d~ Lef 
Co~plementar no 23/2003, Projeto de Resolução no 650/2003 e 
Proj~~o~ de Lei_ nos 663, 669, 675, 682, 684 e 695/2003 (Deputado 
Bon1f~c1o Mourao); 660, 661, 653 e 685/2003 (Deputado Leonardo 
rylore1ra); 664, 673, 674, 678, 680, 681 e 686/2003 (Deputado Durval 
A~gelo); 651, 665, 667, 677, 676, 689 e 693/2003 (Deputado Paulo 
P1au); ~ 652, 654, 6?~· 670, 672, 688, 690 e 692/2003 (Deputado 
Sebast1ao Navarro V1e1ra). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobr~ 
propo~içõe~ sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votaç~o, . sao. aprovados. cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitUcionalidade, legalidade e juridicid?de dos Projetos de Lei n°s 
115/2003 (relator: Deputado Durval Angelo); 139/2003 (relator: 
Deputado Paulo P1au); 319, 327, 422, este último com as Emendas 1 
e ~· ~ 4~ 1_12003 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de 
redlstnbUJçao). São aprovados os requerimentos que solicitam que os 
Projetos de Lei nos 165,341,359,360,362,367,425,428,430,431, 
462, 4~~· 481, 542, 544, 583, 584 sejam convertidos em diligência ao 
Secretano de Estado de Planejamento e Gestão. Os Projetos de Lei 
nos 359 e 367/2003 fora_m convertidos também em diligência ao autor 
(rel~tor: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Os 
Projetos de Lei nos 313, 335, 355, 417, 419, 438, 439, 461, 516, 517, 
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S18, 523, 568, 521 e 607/2003 foram convertidos em diligência ao 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. O Projeto de Lei no 
517 foi convertido também em diligência ao autor (relator: Deputado 
Paulo Piau os dois últimos em virtude de redistribuição). Os Projetos 
de Lei nos' 340, 350, 492, 494, 495, 498, 501, 529, 552, '566/2003 
foram convertidos em diligência ao Secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão e o Projeto de Lei no 632/2003 foi convertido 
em diligência à Secretaria de Estado de Educação (relator: Deputado 
Sebastião Navarro); 540/2003 foi convertido em diligência à Secretaria 
de Estado da Educação (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude 
de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei no 383/03, em 
turno único, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Paulo Piau. Pass~-se à 2a Fa~e-da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votaçao de propos1ç<:_es 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votaçao, 
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, o~ parecere~ 
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Le1 
nos 240 com a Emenda no 1, 246, 250, 312, 343, 344, 372 com a 
Emenda n° 1, 387, 389 com a Emenda no 1, 392, 394 com a Emenda 
no 1, 396, 398 com a Emenda no 1, 401, 405, 414, 415, 427 com a 
Emenda no 1, 432, 433, 436, 448, 452, 453, 454, 459 com a Emenda 
no 1, 460 com a Emenda no 1, 468 com a Emenda no 1, 471 com a 
Emenda no 1, 486 com a Emenda no 1 , 487, 489 com a Emenda no 1, 
490, 497, 502, 503, 505, 508 com a Emenda no 1, 509, 510, 515, 558, 
559 560 com a Emenda no 1, 564, 570, 572, 579, 581, 588, 591, 593, 
612: (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição); 
333,357,364,399,400,404,408,416,442,444,484,504,506,546, 
549, 557, 569, 596, 353, 527, 551 e 610/2003, os quatro últimos com 
a Emenda no 1 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 613 e 
626/2003 (relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Antônio Júlio, em que solicita ampla discussão a respeito da 
possibilidade de esta Comissão vir a exigi~ do Dep_utado· autor da 
matéria de doação de imóvel, ·na apresentaçao do projeto, a p~ova de 
domínio do imóvel e manifestação do destinatário do compromisso de 
executar sobre o imóvel, as 9bras que motivaram a doação, para que 
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aja ma1s _ mam1ca e rap1dez na tramitação desses projetos desta :. 
Casa. . Sao apr~~a_?o~ os requerimentos que solicitam sejam 
convertidos em d11igenc1a ao autor os Projetos de Lei n°s 247 334 
363,371,377,382,390,391,402,409,437,446,451,455, 45~ 457, 
458,469,470,472,475,485,488,496,499,507,514,553,561,575: 
57~ e. 5~7:2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de 
red1stnbu1çao); 381/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 443, 
493, 595, 597/2003 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira) e 
648/2003 (relator: Deputado Paulo Piau). Os Projetos de Lei nos 466 
547 e 541/2003 foram baixados em diligência ao Diretor-Geral d~ 
DER-MG em atendimento a requerimentos aprovados na Comissão 
pelos respectivos relatores, Deputados Gustavo Valadares Sebastião 
Na~ar~o . V~ eira e Erma no Batista, este último em ~irtude de 
re~1stnbu~çao. São aprovados os requerimentos em que se solicita 
sejam ba1xados em diligência à Secretaria de Estado da Educação os 
Projetos d~ ~ei nos 447, 531 e 619/2003 (relator: Deputado Sebastião 
Navarro V1e1ra); 562/2003 (relator: Deputado Paulo Piau) e 491/2003 
(relato~: Dep.uta?o Ermano Batista, em virtude de redistribuição). 
Cumpnda a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos ~-arlam~n~ares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reumao ordmaria, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira - Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 526/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A Deputada Maria Olívia, por meio do Projeto de Lei no 526/2003 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associaçã~ 
ltamontense de Educação Infantil Criança Feliz com sede no 
Município de ltamonte. ' 

Pub.licada e~ ~/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada prellmmarm~nte, conforme dispõe o art. 188 c/c o art. 102 
111, "a", do Regimento Interno. ' ' 

Fundamentação 
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Todos os requisitos definidos no art. 1 o da Lei nor 12.972, de 
27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, 
foram documentalmente comprovados pela instituição interessada no 
agraciaménto do título declaratório em causa. '- . _ 

Além do mais, constatamos que o art. 25 do estatuto da Assoc1açao 
prevê que os seus Conselheiros não pod.erão ser remu~er~~os, e ~ 
art. 28 determina que, sendo ela extmta, seu patnmomo sera 
destinado a uma entidade congênere. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade· e 

·legalidade do Projeto de Lei no 526/2003. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Weliton Prado -

·Ermano Batista- Gustavo Valadares- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 533/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

~ o Deputado Bilac Pinto pretende seja declarado de utilidade pública, 
.. por meio do Projeto de Lei no 533/2003, o Instituto da Cria~ç? .e do 
-Adolescente Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Mumc1p1o de 

Carmo da Mata. 
Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 

examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos constantes no .art. 1° da Lei no 12.972, de 

27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, 
foram documentalmente comprovados pela referida instituição. 

Além do mais, constatamos que o art. 25 do estatuto do Instituto da 
Criança e do Adolescente Leonor Franciscani prevê que as atividades 
dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, enquanto o 
art. 29 determina que, sendo a entidade extinta, seu patrimônio será 
destinado a uma congênere que esteja registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 533/2003. \ 



Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Welíton 

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 4/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

De autoria do 
Complementar no 
25/3/2002. 

Relatório 
Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto 
4/2003 altera a Lei Complementar no 
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Prado -

de Lei 
64, de 

_Pu_bli~ado_ no "D_íárí.? do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi 
d1stn_bu1do as Com1ssoes de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 192, do Regimento Interno, 
a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de jurídicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise altera, em seu art. 1°, os arts. 3°, 50 e 79 

da Lei Complementar no 64, de 2002, que instituí o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A alteração do art. 3° visa a incluir 
co~~ segura?os, vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio, os 
nota_nos, registradores, escreventes e auxiliares não optantes pelo 
Reg1me Geral da Previdência Social, nos termos da Lei Federal no 
8.935, de 18/11/94. Em decorrência de tal inclusão, a redação 
proposta para o inciso I do art. 50 prevê o depósito das contribuições 
desse grupo na Conta Financeira Previdenciária - CONFIP. A 
alteração proposta para o art. 79, que assegura os benefícios 
previdenciários aos servidores não titulares de cargo efetivo, 
acrescenta inciso ao § 1°, relacionando os notários, registradores, 
escreventes e auxiliares não detentores de cargo efetivo para os 
efeitos do referido artigo. 

O art. 2o do projeto assegura aos notários, oficiais de registro, 
escreventes e auxiliares os direitos e as vantagens previdenciárias 
adquiridos até a data d~ sua publicação como lei. 

Por fim, o art. 3° dispõe que os valores de aposentadorias e pensões 
dos notários e registradores observarão o mínimo estabelecido pela 
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legislação vigente e o valor de contribuição base. 

A Constituição da República estabelece, no art. 236, que os serviços 
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do poder público. Notáríos.e_ registradores são profissionais 
cujos atos são determinados por lei e submetidos à permanente 
fiscalização do Poder Judiciário. Os serviços notariais e de registro 
são remunerados por meio de custas· e emolumentos, pagos por 
pessoas naturais ou jurídicas, e percentuais destes ou valores certos, 
fixados em lei ou regulamento, são_ repassados para os cofres do 
Estado. , .. i~ ~. • 

A Lei Federal no 8.935, de 18/11/94, estabelece, em seu art. 40, que 
os notários, oficiais de registro;-· escreventes • e-~ 'auxiliares' são 
vinculados à Previdência Social' de âmbito federal~e têm assegurada a 
contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. A 
norma se aplica aos que entraram em atividade nos serviços notariais 
e de registro após a sua edição. 

O parágrafo único do citado dispositivo, em respeito ao instituto do 
direito adquirido, assumido, no ordenamento jurídico pátrio, a título de 
comando constitucional, garantiu os direitos e vantagens 
previdenciários adquiridos até à data da publicação da lei. 

Nas disposições transitórias, o art. 48 da citada Lei no 8.935 
possibilitou que os notários e oficiais de registro contratassem, 
segundo a legislação trabalhista, seus escreventes e auxiliares de 
investidura estatutária ou em regime especial, desde que aceitassem 
a transformação de seu regime jurídico em regime celetista, em opção 
expressa, com a garantia da contagem integral do tempo de serviço 
prestado, para todos os efeitos. Os que não fizessem tal opção 
continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários 
públicos ou por aquelas editadas pelo Tribunal de Justiça, vedadas 
novas admissões por outro regime que não o celetista. 

Surgiram então, entre notários, registradores, escreventes e 
auxiliares, dois grupos, regidos por regimes jurídicos distintos: 

a) os optantes, que foram contratados pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT - e vinculados ao Regime Geral :de 
Previdência Social, junto com os admitidos após a Lei Federal no 
8.935; 

b) os não-optantes, que continuaram subordinados ao regime 
1\ 
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es!atutário ou especial, conforme a lei do Estado. 

E destes que trata a proposição em exame, visando a suprir a 
lacuna deixada pela Lei Complementar no 64, de 2002, que não incluiu 
os não-_optant~s ~elo regim~ 9el~tista, como segurados obrigatórios 
do Reg1me Propno de Prev1denc1a e Assistência Social do servidor 
público. 

A inclusão da mencionada categoria na Lei Complementar no 64 
ac~rreta a_ necessidade de normatização específica para o caso, dada 
a s1ngulandade de sua situação. Assim, elaboramos o Substitutivo n° 
1, no qual buscamos disciplinar, cuidadosamente, a matéria. Os 
aposent_ados d~ ~ategoria foram também incluídos como segurados 
do Reg1me Propno, tal como acontece com os servidores públicos 
~pos~ntados. Buscamos, ainda, estabelecer o valor das contribuições, 
1nclus1ve o das patronais, prevendo o seu aporte à CONFIP. 

No e~tanto, conforme prevê o art. 5° do substitutivo, permanece a 
n~c~s~1dade de regulamentação da lei pelo Poder Executivo para 
diSCiplinar, por exemplo, a forma de recolhimento tanto das 
contribuições dos aludidos segurados quanto das contribuições 
patronais. 

Dessa forma, a alteração do Decreto no 42.758, de 2002, que 
regulamentou a citada Lei Complementar no 64, completará a 
normatização da matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar no 4/2003 na forma do 
Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta ~isp?si_tivos à _Lei Complementar no 64, de 25 de março 

de 2002, que mst1tu1 o Reg1me Próprio de Previdência e Assistência 
Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1_

0 

- O art .. 3° da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 
2002, f1ca acresc1do dos seguintes incisos V e VI : 

"Art. 3°- ...................................... . 
V - os notários, registradores, escreventes e auxiliares admitidos até 

18 de novembro de 1994 e não optantes pela contratação segundo a 

-
legislação trabalhista, nos termos do art. 48 da Lei Federal no 
8.935, de 18 de novembro de 1994; 
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VI - os notários, registradores, escreventes e auxiliares aposentados 
pelo Estado.". · 

Art. 2° - O art. 29 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 
2002, fica acrescido do seguinte § 2°, transformando-se seu parágrafo 
único em§ 1°: 

"Art.·29- ..................................... . 
·§ 2° - A contribuição dos segurados de que tratam os incisos V e VI 

do art. 3° será calculada mediante a aplicação da alíquota de 11% 
sobre os valores previstos no art. 32 da Lei no 11.660, de 2 de 
dezembro de 1994.". 

Art. 3° - O art. 30 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 
2002, fica acrescido do seguinte§ 2°, transformando-se seu parágrafo 
único em§ 1°: 

"Art. 30- ................................... . 
§ 2° - A alíquota de contribuição patronal relativa aos segu_rados de 

que trata o inciso V do art. 3° será equivalente ao dobro da ahquota de 
contribuição prevista no§ 2° do art. 29.". 

Art. 4° - O art. 50 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 
2002, fica acrescido dos seguintes incisos VIII e IX: 

"Art. 50- ................................... . 
VIII - as contribuições previdenciárias dos segurados de que tratam 

os incisos V e VI do art. 3°; 
IX - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos 

segurados de que trata o inciso V do art. 3°.:·· . 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentara esta le1 complementar no 

prazo de sessenta dias contados de sua publicação. . _ 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Gustavo Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo -
Weliton Prado. . . _ 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO No 
111/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 

... 
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De autoria do Dep~ta~o Durval Ângelo, o Projeto de Resolução no 
111/~003 tem po_r_ ~bjet1vo sustar os efeitos da Lei Delegada n° 103, 
publicada n~ D1ano do Executivo" de 30/1/2003, que estabelece 
normas relat1vas ao exercício, pelo Procurador-Geral do Estado de 
orie~tação ~or~_ativa e supervisão técnica sobre órgãos, assess~rias 
e un1d~des jund1cas das autarquias estaduais e fundações instituídas 
e mantidas pelo Estado e dá outras providências, nos termos do inciso 
XXX do art. 62 da Constituição mineira. 

Publi?ada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi 
~n?~~1nhada a esta Comissão para receber parecer preliminar de 
JUndiCidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
A lei delegada que se pretende impugnar assegura ao Procurador

Geral . d_? ~st~do prerrogativas de orientação, recomendação e 
su~erv1sao te~n1c~ sobre órgão~, as~essorias e unidades jurídicas das 
entidades autarqUicas e fundac1ona1s do Poder Executivo. De acordo 
com a citada lei, compete ao Chefe da Advocacia do Estado assumir 
em caráter excepcional e temporário, a representação judicial de tai~ 
entid~des na hipótese de ausência de Procurador ou de impedimento 
do~ mtegrante~ dos órgãos ou das assessorias jurídicas dessas 
entidades; des1gnar Procurador do Estado, Procurador da Fazenda 
Estadual ou Procurador Autárquico para suprir deficiências ocasionais 
~m outros órgãos ou entidades da administração pública; avocar a si, 
1~te~rar e coo~denar ~s !r~balhos judiciais e extrajudiciais a cargo de 
orga~s ou un1dades JUnd1cas das autarquias e fundações públicas 
mantidas pelo Estado; delegar a Procurador do Estado e a Procurador 
da_ ~azenda Estadua_l, no todo ou em parte, competência para a 
prat1ca dos atos prev1stos na norma delegada; e expedir as normas 
necessárias à aplicação da lei questionada. 

O est~beleci_mento de atribuições a órgão da administração direta ou 
a seu titular _e assunto que se insere no domínio da reserva legal, 
conform_e ~e Infere do ~isposto no inciso X do art. 48 da Constituição 
da Repubhca, o qual fo1_reproduzido no inciso VIII do art. 61 da Carta 
~ineira. Esta prevê explicitamente a prerrogativa desta Casa para 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, com a 
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sanção do Chefe do Poder Executivo, entre as quais se destacam 
a criação de __ cargo, emprego e função públicos e, conseqüentement_e, 
a definição de competências dos agentes. · . · 

O "caput" do art. 72 da Constituição Estadual prevê a delegação de 
atribuições ao Governador do Estado para editar normas jurídicas, 
desde que sejam observadas as restrições de ordem material 
previstas no § 1 o desse artigo e no § 8° do art. 14 da mesma Carta 
Política. Assim, as matérias de competência privativa da Assembléia 
Legislativa, as reservadas a lei complementar e as referentes ·à 
criação, à transformação e à extinção de entidade descentralizada, 
entre outras, não podem ser objeto de delegação legislativa. 

No plano estadual, o constituinte de 1989 elevou determinadas 
matérias ao nível de lei complementar, como é o caso da lei orgânica 
da Advocacia do Estado, nos termos do art. 65, § 2°, IV, da 
Constituição, a par de outras matérias constantes no texto legislativo. 
Assim, a organização básica dessa instituição deve ser objeto de 
norma complementar, cuja aprovação depende da maioria absoluta 
dos membros deste parlamento. 

Atendendo à solicitação formal e expressa do então Governador 
Itamar Franco, a Assembléia Legislativa promulgou a Resolução no 
5.210, de 12/12/2002, delegando ao Governador do Estado, no 
período compreendido entre 1 o e 31/1/2003, a edição de leis 
necessárias à efetivação de ampla reforma administrativa no âmbito 
do Executivo, tendo em vista a racionalização do aparelho burocrático 
estatal. Consoante dispõe o inciso I do art. 1 o dessa resolução, ficou 
expressamente assegurada ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa para criar, incorporar, extinguir e alterar órgãos públicos, 
incluídos os autônomos, ou unidades da administração direta, bem 
como modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações. 

Ora, a Procuradoria-Geral do Estado é um órgão autônomo, 
integrante da administração centralizada, diretamente subordinado ao 
Governador do Estado, a quem compete a representação judicial do 
Estado, a consultoria e o assessoramento jurídicos do Poder 
Executivo, consoante prescrição do "caput" do art. 128 da Carta 
Estadual. Nesse particular, existe adequação entre a lei delegada e o 
ato normativo aprovado por esta Casa. ), 
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O ~ssunto versado na Lei Delegada no 103 diz respeito às 
relaçoes entre o Procurador-Geral e a administração indireta do 
Execut_ivo, no tocante à ~epresentação judicial e à consultoria jurídica. 
As ent1~ades ~e~centrallzadas, como é o caso_ das autarquias e das 
fund~9oes _ publicas,_ encontram-se vinculadas a órgãos da 
adm1mstraçao centralizada, que exercem o controle de finalidade ou 
tut~la ~dm~nistrativa _so~re a atuação desses entes de direito público, 
CUJa cnaçao ou extmçao depende de lei específica. Esse controle 
consiste em assegurar o cumprimento dos objetivos fixados em seu 
ato de cr~ação; harmonizar sua atividade com a política e a 
programaçao do Governo no correspondente setor de atividade; zelar 
pela obtenção de eficiência administrativa e pelo asseguramento de 
sua autonomia administrativa, operacional e financeira. Tais diretrizes 
foram consagradas no Decreto-Lei no 200, de 1967, que serviu de 
referência para a disciplina da matéria nos Estados, especialmente em 
Minas Gerais. 

Se todos os entes da administração indireta estão submetidos a 
con:role finalístico por parte de órgãos da administração direta, em 
razao da nature~a _da atividade desempenhada, não nos parece 
d~s~arazoado atnbu1r ao Procurador-Geral do Estado a supervisão 
tecn1ca sobre as entidades autárquicas e fundacionais, mediante 
no~ma . delegada. O objetivo desse comando é assegurar a 
umform1dade de procedimentos jurídicos na administração pública 
estadual e evitar interpretações díspares em assuntos desse teor. Não 
e~is~e. disposição expressa na Carta mineira que determine a 
d1sc1pllna do assunto em lei complementar. Esta figura normativa deve 
ser utilizada para a organização básica da Procuradoria-Geral do 
Estado, e não para atribuir prerrogativas de supervisão técnica sobre 
os entes descentralizados anteriormente mencionados. 

Na justificação do Projeto de Resolução no 111/2003 o autor da 
proposição faz as seguintes ponderações: "O art. ' 7° da Lei 
Complementar no 30, de 1993, arrola as competências do Procurador
Geral do Estado, como, por exemplo, dirigir, coordenar e orientar as 
ativid~des da Procuradoria-Geral do Estado; determinar a propositura 
de açao necessária à qefesa e ao resguardo do interesse do Estado· 
requisitar de órgão da administração pública documento exame' 
diligência e esclarecimento necessários à atuação da Pro~uradoria~ 
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Geral do Estado; aprovar parecer emitido .por Procurador do 
Estado, entre várias outras. A iniciativa da edição de lei delegada por 
parte do Go-vernador do Estado com a intenção dedefinir atribuições 
ao Procurador-Geral do Estado não encontra, então, respaldo no 
ordenamento jurídico, tendo em vista a observância compulsória da 

Carta mineira." 
A argumentação do parlamentar somente faria sentido se a lei 

editada pelo Governador do Estado estivesse dispondo sobre a 
organização da Procuradoria-Geral ou introduzindo alterações na Lei 
Complementar n° 30, que trata da matéria, pois, nesse caso, se 
deveria observar o princípio do paralelismo das formas. Entretanto, as 
atribuições cometidas ao Chefe da Advocacia do Estado pela lei 
delegada questionada referem-se às relações entre o titular de órgão 
autônomo da administração centralizada e figuras descentralizadas 
dotadas de personificação. Essas relações foram tradicionalmente 
regidas em lei delegada ou ordinária. Para justificar tal assertiva, basta 
mencionar a Lei Delegada no 5, de 1985, que dispõe sobre a 
organização, a estrutura e os procedimentos do Poder Executivo do 
Estado, e a Lei Delegada no 6, de 1985, que dispõe sobre a estrutura 
orgânica da administração estadual, estabelece normas para 
modernização institucional e dá outras providências. 

De fato, o art. 7° da supracitada lei complementar arrola as 
competências do Procurador-Geral. No entanto, a indicação expressa 
de tais atribuições não exclui a possibilidade de outra espécie 
legislativa, em caráter excepcional, estabelecer prerrogativas afins 
voltadas para a orientação técnico-jurídica. As disposições da lei 
delegada em questão não são estranhas aos preceitos da norma 
complementar que contém a lei orgânica da Advocacia do Estado, 
mas apenas pormenorizam algumas prerrogativas genericamente 
consagradas em sua lei orgânica. 

À primeira vista, tem-se a impressão de que qualquer atribuição de 
competências ao Procurador-Geral deve ser objeto de lei 
complementar, independentemente da natureza de seu conteúdo e 
das particularidades de tais prerrogativas. Ora, a lei complementar, 
como o próprio nome está a indicar, complementa as normas 
constitucionais relativas a determinadas instituições, e os dispositivos 
constantes na Lei Delegada n°. 103 não possuem tal carapterística, 
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uma vez que traduzem normas de orientação e recomendação de 
natureza técnica. 

No d_ireito brasileiro, existe uma antiga controvérsia doutrinária sobre 
a ~xis_tência de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. A 
pnme1ra requer o voto da maioria absoluta dos membros do 
par_lamento pa~a _lowar aprovação, ao passo que a segunda requer 0 

quorum de ma1ona Simples ou relativa. As matérias a serem objeto de 
norma complementar estão explicitamente indicadas no texto 
constitucional, cabendo à norma ordinária, em caráter residual a 
di~cip_lina das ?em_ais matérias, não reservadas à competê~cia 
pnvat1va d~ _Leg1slat1vo. Assim, a lei ordinária é a espécie normativa 
co~u~:. ut1hzada. p~ra regular a vida social e para estabelecer 
atnbwçoes aos orgaos e às entidades públicos e encontra-se no 
mesmo nível hierárquico da norma delegada. 

Uma corrente da doutrina sustenta a tese segundo a qual a lei 
c~mple_m~~tar ocupa _uma posição intercalar entre a Constituição e a 
le1 ord1n_ana, e adm1te a ~u~remacia hierárquica da norma cuja 
aprovaçao depende de ma1ona absoluta de votos em razão da 
valoração antecipada do constituinte em relação a algumas matérias. 
Tal ponto de vista é sustentado pelo constitucionalista Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. Outra corrente defende a tese da 
inexistênc!a de hierarquia entre ambas as espécies legislativas, pois 
ambas tem seu fundamento de validade na mesma fonte: a 
Constituição. Nessa linha de raciocínio, as diferenças de ordens 
formal e material existentes entre tais normas não acarretariam 
desniv~lame~t~ entre elas, uma vez que se trata de campos 
normat1vos d1stmtos. Essa tese é defendida pelo jurista Michel Temer 
entre outros mestres ilustres. ' 

Podem ocorrer situações em que o assunto regulado em lei ordinária 
ou delegada tenha conexão com matéria amplamente disciplinada em 
n~rm~ complementar. Nesse caso, entendemos que a validade da 
pnme1ra requ~r a obed~ê~cia dos parâmetros gerais consagrados na 
segunda. Ass1m, a def1mção de atribuições ao Procurador-Geral do 
Estado, correlatas com as prerrogativas anteriormente previstas em lei 
?o~pl_e~entar, tem pertinência de objeto com a lei orgânica da 
1nst1tu1çao. Entretanto, a lei editada pelo Governador do Estado no 
exercício de delegação legislativa não contraria as normas genéricas 
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constantes na Lei Complementar n° 30, e, de este ângulo de 
apreciação, parece-nos· também inexistir motivo bastante para 
suspender os efeitos da mencionada lei delegada. 

A impugnação de tais atos pela Assembléia Legislativa pressupõe a 
. efetiva extrapolação dos limites formais ou. materiais previstos na 
citada resolução, conforme determina o inciso XXX do art. 62 da 
Constituição mineira. Se essa exorbitância de prerrogativa não estiver 
claram-ente delineada no ato normativo baixado pelo Governador do 
Estado- como é o caso em tela-, não há que se falar em sustação da 

eficácia da norma delegada. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, - pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução no 

111/2003. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau - Leonardo Moreira - Ermano Batista -
Weliton Prado (voto contrário). 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 191/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe 

estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações 
de Proteção e Assistência aos Condenados- APACs. . _ 

Publicada em 1°/3/2003, foi a matéria distribuída a esta Com1ssao 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 

Interno. 
Fundamentação 

o projeto em exame estabelece que o Poder Executivo entregará, 
preferencialmente às Associações de Proteção e Assistência a9s 
Condenados- APACs -, a administração dos centros de recuperaçao 
de presos do Estado. A administração será transferida mediante 
convênio, devendo as APACs, entre outras atribuições, administrar os 
regimes de cumprimento de pena; efetuar a contratação de pessoal; 
responsabilizar-se pelos salários e encargos trabalhistas; oferecer 
assistência J·urídica médica, odontológica e psicológica aos 

' I 
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recuperandos; promover os atos necessanos, junto à Polícia 
Militar de Minas Gerais, quanto à segurança externa da unidade; 
prestar contas mensalmente dos recursos recebidos. A proposição 
define, ainda, as obrigações do Poder Executivo e as atividades nas 
quais podem ser aplicados os recursos. Por fim, determina que as 
unidades a serem recebidas pelas APACs destinam-se aos 
condenados a qualquer regime com trânsito em julgado na comarca, 
aos que residam na comarca com a família e aos que tenham 
praticado o crime no âmbito da comarca, sendo que a admissibilidade 
do recebimento de outros condenados do Estado depende da 
expressa concordância da Presidência da APAC e do Juízo de 
Execução Criminal. 

A APAC é uma entidade jurídica sem fins lucrativos e tem como 
objetivo auxiliar a justiça na execução da pena. Emprega um método 
socializador, visando à recuperação e ressocialização do condenado, 
porém peculiar, exigindo tanto a intervenção estatal quanto a efetiva 
participação da comunidade. Aliás, a APAC não funciona sem o apoio 
da comunidade na qual está inserida. Ademais, os órgãos da 
execução penal participam ativamente da sua administração. Por essa 
razão, entendemos que a transferência da administração de centros 
de recuperação de presos para as APACs não configura uma 
delegação de serviço público, que é vedada na área de segurança 
pública. 

A Secretaria de Defesa Social, da qual faz parte a extinta Secretaria 
da Justiça e de Direitos Humanos, tem celebrado convênios com as 
APACs de ltaúna e Uberlândia, além da recém-inaugurada APAC de 
Sete Lagoas. 

A CPI do Sistema Penitenciário visitou em 18/8/87 a APAC de 
ltaúna, que é pioneira no Estado e considerada uma penitenciária 
modelo, e constatou "os benefícios que a parceria magistratura, 
Ministério Público e comunidade pôde realizar em prol desses 
excluídos: o resultado é que, em 2 anos, o índice de reincidência foi 
de 3% nos detentos do regime aberto, contra 85% nas demais 
unidades do Estado". Concluiu a CPI que a iniciativa merecia o 
incentivo e a adoçãQ por parte dos responsáveis pelo sistema 
penitenciário estadual. 

A legislação sobre execução penal é de competência concorrente 

T 
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entre a União e os Estados, nos termos do art. 24, I, da 
Constituição da República. O art. 2° da Lei no 11.404, de 1994, que 
contém normas de execução penal, determina que esta se destina à 
reeducação do sentenciado e à sua reintegração na , sociedade, 
visando, ainda, a prevenir a reincidência, para proteção e defesa da 
sociedade. O art. 6°, por sua vez, dispõe serem o Estado e a 
comunidade co-responsáveis na realização das atividades de 
execução penal. Verifica-se, assim, que a proposição em exame está 
em perfeita consonância com as normas sobre a matéria. · 

A determinação de que as APACs mantenham somente presos da 
própria comarca encontra respaldo também nas legislações federal e 
estadual. O art. 6° da Lei no 12.936, de 1998, que estabelece diretrizes 
para o sistema prisional do Estado, estabelece que o encarceramento 
de presos provisórios e condenados dar-se-á, preferencialmente, em 
estabelecimento penal de pequeno porte, destinado a receber 
detentos residentes no município em que se encontra instalado. Como 
o objetivo da pena é a ressocialização e, para que esta ocorra, é 
necessário que o preso mantenha o vínculo familiar, impõe-se que a 
execução da pena seja, em regra, municipalizada, ou seja, que o 
preso cumpra a pena em local próximo ao de· seu domicílio. Observe
se que a Lei Federal n° 7.21 O, de 1984, que estabelece normas gerais 
sobre execução penal, contém dispositivo com esse fim, qual seja o 
art. 1 03, segundo o qual "cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia 
pública a fim de resguardar o interesse da administração da Justiça 
Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio 
social e familiar". 

Por fim, temos de observar que, segundo a metodologia empregada 
pela APAC, os recuperandos participam da administração da 
penitenciária. A propósito, o art. 22 da Resolução no 14, de 1994, que 
contém as regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil, 
determina, no parágrafo único de seu art. 22, que o dispositivo que 
estabelece que nenhum preso deverá desempenhar função ou tarefa 
disciplinar no estabelecimento prisional não se aplica aos sistemas 
baseados na autodisciplina nem deve ser obstáculo a que se atribuam 
ao sentenciado tarefas, atividades ou responsabilidade de ordem 
social, educativa ou desportiva. 

Conclusão 

.... 
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 191/2003. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Weliton Prado, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 241/2003 

(Nova Redação, nos Termos do§ 1° do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de t.ei no 241/2003, 
resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei no 2.24112002 
visa à inclusão do leite na merenda escolar e dá outras providências. ' 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/3/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
Discutid~ o parecer na Comissão, aprovou-se alteração no parecer, 

para excluir a Emenda no 1, com a concordância do relator, que, nos 
termos do § 1 o do art. 138 do Regimento Interno, apresenta a nova 
redação do parecer. 

Fundamentação 
A CPI do Preço do Leite apresentou, na legislatura passada, o 

Projeto de Lei no 2.241/2002 com o intuito de estimular o consumo do 
leite produzido no Estado, por um lado, mediante a sua adoção nas 
merendas escolares, em detrimento do leite em pó - que, muitas 
vezes, nem sequer é produzido no Brasil -, e, por outro, por meio de 
pr~p_a~anda institucional. O mencionado projeto recebeu parecer pela 
JUnd1c1dade, pela constitucionalidade e pela legalidade desta 
Comissão, que apresentou três emendas. Analisados agora os 
documentos, concluímos pelo acerto do entendimento anteriormente 
adotado, de forma que reproduzimos, em linhas gerais, os 
fundamentos do parecer_ da Comissão. 

O projeto propõe duas estratégias distintas para aumentar o 
consumo do leite, que ensejam análise em separado. 
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Assim, vejamos primeiro a inclusão do leite na merenda escolar. 

Um projeto de lei que pretenda favorecer diretamente um setor 
-· específico da sociedade somente pode ser acolhido por esta Casa se 
atender, mesmo indiretamente, ao interesse de toda a sociedade. 
Parece ser o caso do projeto em tela: promovendo diretamente os 
interesses dos produtores de leite, que assistem à desvalorização do 
seu produto, protege, de forma mediata, os interesses de toda a 
sociedade, porque a produção e a comercialização do- leite geram 
emprego para a população e imposto para os cofres públicos;dsso não 
seria suficiente todavia, se não se atendesse aos interesses dos 
destinatários d~ norma: os estudantes. É de domínio público a 
informação científica de que o leite é fundamental para o 
desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Sobre merenda escolar, é preciso mencionar a Medida Provisória no 
2.178-36, de 28/6/2001, que dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências. O art. 6° 
desse diploma legal estabelece o seguinte: 

"Art. 6° - Os cardápios do programa de alimentação escolar, sob a 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
serão elaborados por nutricionistas capacitados, com a participação 
do CAE e respeitando os hábitos alimentares de cada localidade, sua 
vocação agrícola e preferência por produtos básicos, dando 
prioridade, dentre esses, aos semi-elaborados e aos "in natura". 

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
utilizarão, no mínimo, setenta por cento dos recursos do PNAE na 
aquisição dos produtos básicos". 

O leite atende com precisão à exigência desse enunciado normativo, 
na medida em que compõe os hábitos alimentares do povo mineiro e 
é semi-elaborado ou fornecido 'in natura'. 

Passemos à analise da segunda estratégia adotada pelo autor: a 
divulgação do leite na publicidade institucional da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA. 

Da mesma forma que outros Estados da Federação veiculam 
propagandas para atrair empresas e turistas, pode o Estado de Minas 
Gerais divulgar o produto que constitui a base de sua economia 
agrícola, buscando estimular esse setor da economia, que gera 
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empregos e impostos. 

Sobre a matéria, deve-se mencionar, inicialmente, que a Lei no 
13.768, d~ ~000, estabele?e, no inciso 11 do art. 2°, que a propaganda 
e a . publicidade promovidas pelo poder público estadual devem 
valonzar e preservar "os elementos constituintes da história e da 
cultura de Minas Gerais". O leite, há mais de um século, é produzido 
e~ n.osso Estado, fazendo parte, sem dúvida, da cultura e da história 
m1ne1ras. Basta lembrar a "política do café com leite" na Primeira 
Rep~blica, quando São Paulo e Minas indicavam alternadamente os 
candidatos à Presidência vitoriosos. 

O projeto merece pequenos reparos de ordem técnica. A Emenda no 
1 propõ~ red~recionar o comando do art. 2° do projeto, que estabelece 
uma obr.1gaçao para a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Parece-nos mais adequado incumbir o Poder 
Executivo das fu~ções mencionadas no referido artigo, deixando que 
aquel~ Poder def1na o órgão que irá cumprir a lei. Ademais, no futuro 
podera ser alterado o nome da citada Secretaria ficando a lei 
desatualizada. Propõe-se, ainda, uma segunda alteraÇão no inciso 11 
do art. 2°, apenas para adequar o projeto à técnica legislativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 241/2003 com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 2°: 
"Art. 2°- Incumbe ao Poder Executivo:". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao inciso 11 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - .................................................... 
li - incentivar os municípios a utilizar, nos programas sociais, o leite 

pasteurizado de produção local ou regional.". 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
~ebastião Navarro Vieira, Presidente - Weliton Prado, relator -

Gilberto Abramo - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Ermano 
Batista - Paulo Piau. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 290/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 290/2003, 

que se origina do pedido de desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.133/2000, visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais - DER - MG - a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o 'projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária. -
Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a 

constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle 

e a manutenção da estrada que liga o Município de Angelândia à BR-
120. Esta Comissão, na legislatura passada, emitiu parecer favorável 
ao Projeto de Lei no 1.133/2000, do qual a proposição em exame se 
origina. Contudo, a Comissão vem consolidando jurisprudência em 
sentido contrário, pelos fundamentos a seguir expostos, conforme se 
verifica nos pareceres sobre os Projetos de Leis nos 153 e 201, de 

2003. 
O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 

21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 

municípios, prevê: 
"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 

····························································· 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

······························································ 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
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rodovias; 

x···~--~~~r;~;~~·.-··té·~·~;~~--~~··fi~~~~~~;~mente, com o município em 
atividades de interesse comum, integradas t ~ . , nas respectivas 
compe enc1as; . 

Verifica-se, portant~, , q.ue o DER-MG está autorizado por lei a 
co?perar co~ o mumc1p1_o, ~eja_ executando diretamente o serviço, 
seJa proporcionando apmo tecn1co ou financeiro, sendo necessária 
apenas a celebração de convênio. · ' 

O Pod~r Executivo não depende de autorização legislativa para 
. -~ cele~raçao ?e con~êni?s, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, 
-~--0 · ... :;--·· que JUlgou lnc~nsti~UCIOnal o incis? x_xv do art. 62 da Constituição 
· " ~" Es.t~~ual na Açao D1reta de lnconstltUclonalidade_no 165-5. 

Ass1m, _o projet? _em ~xame visa a autorizar o DER-MG a realizar 
uma a9ao_ adm1mstrat1va que já está prevista entre as suas 
co~petenc1as, ~onfo~me estabelece o mencionado Diploma Legal. 
Sal1ente-s~: alem d~sso, que a Lei no 14.595, de 2003 - lei 
orçamentana - preve dotação orçamentária para obras de infra
estrut~ra em municípios e, como subprograma, a melhoria em 
rod?v1as (Vol. 11-A do Orçamento Fiscal da Administração Direta e 
lnd1reta, Programa de :rabalho do DER-MG, pág. 320). 

Dessa for.ma, o ~~OJ~t? em análise não inova a ordem jurídica, 
sendo, po~ 1s~o, . an!IJ~rldlco. Segundo José Afonso da Silva, em sua 
obra ~las~1ca ,;nnc1p1os_ do Processo de Formação das Leis no Direito 
<?~nst1tUc1onal (ed. Rev1sta dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as 
llço~s ~~ Seabra Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e 

. obngatona ( ... )e o d_e modificação na ordem jurídica preexistente, que 
dec~>rre da sua qu~lldade de ato jurídico, se somam para caracterizar 
~ l~l.entre_os dema1s atos do Estado". Se o projeto não inova a ordem 
JUndlca, nao deve, pois, prosperar nesta Casa. 

De qualquer forma, _o Estado só pode assumir a responsabilidade 
pela estrada e~ questao com a aquiescência do município. 

Se . a ~utondade responsável do Poder Executivo já tem a 
autonzaçao_ legal para a !lção_ almejada pelo autor, a via jurídica 
adequ~da e a apresent~çao nao de um projeto de lei, mas de um 
re_qu_enmento para so~icitar p~ovidências a órgão da administração 
publica, o qual sera apreciado conclusivamente por uma das 
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comissões permanentes da Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", 
do Regimento Interno. · · 

Conclusão ,._, 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 290 /2003. ) 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. , ; 

.. Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -
Ermano Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 683/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em 

r ·"'~·~;._~_P_._J9_;·.~:é\1~~-·d_~.~~~~e sobre. o F~ndo de ~poio Habita-cional da Assembléia 
"',_;,.,.~~:t&g_l~tatiYa;(h·Estado ~e Mmas Gera1s- FUNDHAB; . . 

.. Aprovada no 1 o turno com a Emenda no 1, a mate na vem a Mesa da 
. . - . Assembléia para, nos termos do art .. 1 03, ele o art. 79, VIII, "a", do 
I Regimento Interno, receber parecer. 

Acompanha este parecer a redação do vencido, que dele é parte 

integrante. 
Fundamentação 

A dinâmica da sociedade moderna deve ser acompanhada pelo 
constante estudo das normas legais. Quando necessário, deve-se 
promover a sua revisão e aprimoramento, com o intuito de manter 
atualizado o seu conteúdo e viabilizada sua aplicação. Esse processo 
permanente de avaliação da eficácia jurídica e da a~li~abilidad~ so?ial 
da norma está incorporado ao núcleo da moderna at1v1dade leg1slat1va . 

O exame das regras que orientam o funcionamento do FUNDHAB 
faz parte do contexto mencionado: instituído em 1989, o Fundo 
passou, ao longo do tempo, como já foi apontado no pa~ecer_ para o 1 o 
turno, por significativas modificações, sempre em s1ntoma com a 
realidade social do momento, Esse processo repete-se agora, no 
momento em que são rediscutidos vários dos mecanismos legais que 
fundamentam direitos e vantagens dos servidores públicos. A nova 
legislação proposta para . o.· FUNDHAB constitui, no nosso 
entendimento, um elemento que possibilitará a consolidação jurídica e 
- o que é fundamental - a viabilidade operacional do Fundo, em longo 

prazo. 

sq 
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Assim, somente resta reafirmar a importância da proposição em 

exame e sua validade como elemento de modernização do ambiente 
normativo que delimita o funcionamento do Fundo. Assim sendo 
cabe-nos opinar pela aprovação do Projeto de Lei no 683/2003 com ~ 
e~e~da que apresentamos ao final deste parecer, que tem como 
objetivo o de sanar um problema técnico ocorrido na redação da 
emenda aprovada no 1 o turno, no que diz respeito à composição dos 
recursos do Fundo. 

Conclusão 
Er:n face d~ exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Le1 no _683/2003 com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDA No 1 

Dê-se aos incisos 111 e IV do§ 2° do art. 5o a seguinte redação: 
"Art. 5° - ...................................... . 
§ 20- ............................................ . 
111 -à conta de participação da Assembléia Legislativa na assistência 

complementar, o saldo remanescente de recursos da disponibilidade 
financeira do ativo circulante do FUNDHAB apurado da dedução dos 
recursos a que se refere o inciso IV deste parágrafo, na data da 
efetiva tra_ns~erência dos recursos, bem como os recursos a que se 
refere o InCISO VIl do art. 2° da Deliberação no 399, de 16 de 
novembro de 1989, com a redação dada pelo art. 3o desta lei; 

IV - à conta bancária do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de 
outubro de 1993, os recursos da disponibilidade financeira do ativo 
circula~~e do FUNDHAB equivalentes ao resultado da aplicação do 
somatono dos percentuais a que se referem os incisos 1 e 11 do art. 3o 
da Deliberação no 1.562, de 5 de agosto de 1998, com a redação 
dada pelo art. 2° da Deliberação no 2.324, de 20 de novembro de 
200~, n~ total _do_ ativo do FUNDHAB apurado em seu balanço 
patnmon1al no d1a Imediatamente anterior ao da efetiva transferência 
dos recursos, e a receita decorrente de empréstimos habitacionais 
concedidos.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. · 

Redação do Vencido no 1 o Turno 

1535 
PROJETO DE LEI No 683/2003 

Dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da ·Assembléia 
Legislativa dÓ Estado de Minas Gerais - FUNDHAB. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB - tem como objetivos 
assegurar recursos para o custeio dos benefícios incluídos na 
assistência a que se refere o inciso I do§ 1°. do art. 221 da Resolução 
no 800, de 5 de janeiro de 1967, e o previsto na Deliberação no 399, 
de 16 de novembro de 1989, com a redação dada pela Lei no 11.259, 
de 28 de outubro de 1993, e na Deliberação no 1.864, de 31 de março 
de 2000, ressalvada a assistência odontológica. 

Art. 2° - São destinatários: 
I - do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de outubro de 1993: o 

servidor ativo ou inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa de 
que tratam o art. 9o da Resolução no 5.086, de 31 de agosto de 1990, 
e o art. 5o da Resolução no 5.1 05, de 26 de setembro de 1991; 

11 -da assistência complementar: os beneficiários indicados nos arts. 
29 e 30 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000. 

Parágrafo único - Não se incluem entre os destinatários do 
FUNDHAB os beneficiários de que tratam os incisos V e VI do art. 3° 
da Deliberação da Mesa no 1.864, de 31 de março de 2000. 

Art. 3o - O art. 2o da Deliberação no 399, de 16 de novembro de 
1989, com a redação dada pela Lei no 11.259, de 28 de outubro de 
1993, passa a ter a seguinte redação, incluídos os seguintes 
parágrafos: 

"Art. 2°- Constituem recursos do FUNDHAB: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado 

ou em créditos adicionais; 
11 - os recursos resultantes das contribuições dos beneficiários 

titulares do Fundo e, especificamente, destinados à prestação do 
benefício da assistência complementar; 

111 - os recursos resultantes do pagamento de juros compensatórios, 
no percentual de 8% (oito por cento), incidentes sobre o· valor do 
primeiro empréstimo habitacional, que são descontados quando da 
liberação de cada parcela do empréstimo; 

IV- os recursos resultantes da aplicação de juros compensatórios de 

c 
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12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do segundo 
empréstimo habitacional; 

V - os recursos provenientes de amortizações dos -empréstimos 
habitacionais concedidos; ·"' 

VI- os recursos oriundos de aplicações financeiras; 
VIl - os recursos oriundos de transferência da Assembléia 

Legislativa. 

§ 1 o - Os valores das contribuições a que se refere o inciso 11 deste 
artigo serão fixados em deliberação da Mesa da Assembléia, facultado 
o uso de critério que considere a faixa etária dos beneficiários. 

§ 2o - A ~ssembléia ~egislativa participará das contribuições de que 
trat? o paragrafo antenor, na forma de regulamento próprio, podendo 
faze-lo consoante o padrão de vencimento do beneficiário titular. 

§ 3o - Na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico
financeiro do. F~ndo na prestação da assistência complementar, o 
valor da contnbUição do beneficiário será calculado em vista do rateio 
de despesas excedentes à receita de contribuições, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 

§ 4o - A inadimplência do beneficiário em relação às suas 
contribuições, no âmbito da assistência complementar, implicará a 
exclusão do beneficiário titular e de seus dependentes, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 

§ 5o - Será objeto de regulamento da Assembléia o estabelecimento 
de prazos de carência de contribuição para que o servidor possa 
usufruir os benefícios no âmbito do plano de autogestão.". 

Art. 4,o - A assistência complementar será prestada mediante planos 
de pre-pagamento, por meio de plano de autogestão ou da 
co~tratação de. ~erviços de empresas mantenedoras de plano de 
saude, s~~, ~reJUIZ~ ~a possibilidade de exigência de co-participação 
do benef1c1ano na h1potese de realização de consulta e de exames de 
valor inferior ao estabelecido para a consulta, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 
Par~grafo único - A ~pção do beneficiário titular por um dos planos 

de pre-pagamento previstos no "caput" deste artigo vincula a inscrição 
de seus dependentes ao mesmo plano. 
.A~t. 5o - O FUNDHAB operará quatro contas bancárias específicas e 

dlstmtas, sendo uma para o apoio habitacional e as demais para a 
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assistência complementar. 
§ ;1 o - As aplicações financeiras são distintas para cada' conta a que 

se ,refere o "caput" deste artigo, registrando-se separadamente a 
receita oriunda das aplicações, sendo vedada a transferência de 
recursos entre contas, salvo daquela a que se refere o inciso 111 do § 
2° deste artigo para aquelas indicadas. nos incisos I e li do mesmo 
parágrafo. 

§ 2° - Ficam destinados: , . 
1 - à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 

no art. 29 da Deliberação no .'1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei, a receita 
de suas contribuições mensais; 

li - à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 
no art. 30 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei, a receita 
de suas contribuições mensais; 

111 -à conta de participação da Assembléia Legislativa na assistência 
complementar o saldo remanescente de recursos da disponibilidade 
financeira do ativo circulante do FUNDHAB apurado da dedução dos 
recursos a que se refere o inciso IV deste parágrafo, na data da 
efetiva transferência dos recursos; 

IV - à conta bancária do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de 
outubro de 1993, os recursos da disponibilidade financeira do ativo 
circulante do FUNDHAB equivalentes ao resultado da aplicação do 
somatório dos percentuais a que se referem os incisos I e 11 do art. 3o 
da Deliberação no 1.562, de 5 de agosto de 1998, com a redação 
dada pela Deliberação no 2.324, de 20 de novembro de 2002, no total 
do ativo do FUNDHAB apurado em seu balanço patrimonial no dia 
imediatamente anterior ao da efetiva transferência dos recursos. 

Art. 6° - A Mesa da Assembléia é o órgão gestor do FUNDHAB, 
responsabilizando-se pela execução orçamentária e financeira do 
Fundo, facultada a delegação de ordenação de despesa, nos termos 
de regulamento da Assembléia Legislativa. . . . 

Art. 7o -Até que a Mesa da Assembléia regulamente esta le1, f1cam 
mantidas, no que couber, as disposições contidas nas Deliberações 
nos 1.562, de 5 de agosto de 1998, e 1.864, de 31 de março de 2000, 
e suas alterações posteriores. 
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r . - 1ca o Poder Execut1vo autonzado a abrir crédito 

e~peci~l .. até o. limit~ de 7~% (setenta e cinco por cento) da 
disponibilidade f1nance1ra do at1vo circulante do FUNDHAB apurada na 
data de ~~cerr~ment~ do exercício de 2002 para sua execução 
orçamentana e f1nance1ra no exercício de 2003. 

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O. Sr._ Presidente despachou, em 23/5/2003, as seguintes 
comun1caçoes: 

~o Deput~do Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
An1bal Pere1ra de Araújo, ocorrido em 14/5/2003 em Patos de Minas 
(-Ciente. Oficie-se.) ' · 

Do D.~putado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Sebast1ao Alves Pinheiro, ocorrido em 18/5/2003, em Brasília Distrito 
Federal. (-Ciente. Oficie-se.) ' 

MANIFESTAÇÃO 
" ~ Assem?léia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 
d , do Reg1mento Interno, a seguinte manifestação: 
de . congr~tulações com os Srs. Carlos de Barros Laraia, Carlos 

H.e~nque V1anna de Andrade, Míriam dos Santos, Antônio Mauro 
V1e1ra, Jeffer~on Daii'Orto Muniz da Silva, Iracema Kian Dantas, por 
sua n.omeaçao para o Conselho Diretor da Fundação de Ensino 

. Supenor do Vale do Sapucaí (Requerimento no 540/2003 do 
Deputado Adalclever Lopes). ' 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE·MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

1539 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: . Ata - 2a. Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requeri~~ntos: Requenmento 
no 205/2003; discursos dos Deputados Antonio Carlos And.ra~a, 
Rogério Correia, Miguel Martini, .André_ Quintão, Leonardo OUintao, 
Bonifácio Mourão e Adelmo Carne1ro Leao- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: . _ . 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leao- D1lzon Melo

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alb~rto 

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Sil~ei~a Jr. - Ana Ma~1a.
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antomo Genaro - Antomo 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Car~os 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Ch1co 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - D!nis Pinheir~ -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval. Angelo - Elm1r? 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fah1m Sawan - G~l 
Pereira - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jo 
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonard.o 
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Lu1z 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Hauei~~n - M~ria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Mart1n1 - N~1der 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo P1au -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Co~r~ia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião ~avarro V1~1ra 
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Wehton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimentaLDeclaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome ~o povoo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 -



Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
1a Parte 

Ata 
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- O Deputado Doutor Viana 2o s t . . " 
da ata da reunião anterior qu'e é- ecre adno ad hoc"~ r:rocede à leitura 

a • aprova a sem restnçoes. 
2 Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
O Sr. Presidente - Nos t . 

Presidência passa à 2a Parte e~~os d_~ edttal de convocação, a 
apreciação de pareceres e de reque~~~~~~t~s.em sua 1 a Fase, com a 

. Votação de Requerimentos 
O Sr. Prestdente - Requerimento o 20 

Leonardo Quintão, solicitando a S n . . 5/2003, do Deputado 
Social e Esportes informação o b ecretano de Desenvolvimento 
Testemunha - PROVITA _ so re 0 .~rog~ama de Proteção à 
Mesa da Assembléia opin~ ~~~ as espe91flcaçoes que menciona. A 
palavra, para encaminhar a ap~ovaçao do requerimento. Com a 
Andrada. a votaçao, 0 Deputado Antônio Carlos 

O Deputado Antônio Carlos Andrada S . 
~~~;~d~~~ p~ezada assistência, telespectad~resr.dap~~s~~:~~e~bl~~=· 

a e apresentado esse requeriment . . 
aqui na Assembléia discutimos f t . o, pois, nesse momento, 
reforma administrativa estrutura~ os lmporgntes relacionados com a 
remete para _discussão do Poder Le~~~at~o. overnador Aécio Neves 

O Sr. Prestdente - Deputado A t~ . C 
solicita que V. Exa. se atenha ao ~e~~~~ ~rios A_ndrada, a Presidência 

O Deputado Antônio Carlos And o equer~mento no 205/2003. 
assunto, preciso formular alg rada- Sr. _Presidente, para concluir o 
raciocínio. Esse requeriment~m~h:remlssas na minha linha de 
exatamente nesse momento ga em boa_ h~ra, porque, 
reformas encaminhadas elo Go~ parlame~to ~sta discutindo as 
reformas. Afinal são reai~ estão ern~dor. Nao ha como não citar as 
com esse fato.' Preciso fazer li na - asa, e o requerim~nto coincide 
reformas, porque é isso que . g~çao entre o requenmento e as 
raciocínio. . vat ar-me argumento para concluir o 

_o _requerimento solicita informações E 
d1scut d · stamos, atualmente, m o uma reforma que pretende dar agilidade, eficiência e 

-
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condições gerais ao Governo para que funcione bem e atinja seus 
objetivos específicos. Ora, o requerimento suscita ações de Governo 
que passam- justamente por essa eficiência. Por isso, não podemos 
dissociar o requerimento das reformas. Afinal, as reformas pretendem 
justamente possibilitar ao Governo o cumprimento eficiente de seu 
papeL 

O Estado não existe por si só. O Estado não está aí para ser Estado. 
Está aí para um fim, e o fim é atender às necessidades da sociedade, 
nas suas mais variadas ações: educação, saúde, segurança, 
desenvolvimento, geração e distribuição de renda. O Estado tem esse 
papel. É importante, então, aproveitar o momento em que o 
requerimento é apresentado e fazer referência à reforma. 

Ontem, neste Plenário, foram feitas diversas críticas às iniciativas do 
Governo, que não puderam ser explicadas, porque o PT, em atitude 
lastimável, impediu o debate democrático. O PT usou a tribuna por 
diversas vezes. Vários Deputados petistas falaram, e por muito tempo. 
Nós, democraticamente, cientes da falta de quórum e de matéria para 
deliberação, abrimos mão de solicitar o encerramento da sessão. 
Democraticamente, fiquei por 2 horas ouvindo os parlamentares 
petistas, para, depois, fazer o contraponto. Mas, para surpresa nossa, 
eles próprios, ao terminarem sua fala, não tiveram a mesma gentileza 
democrática. Quando o Deputado Bonifácio Mourão e eu assumimos 
a tribuna, fomos surpreendidos com o pedido de encerramento da 
sessão. Foi um debate de uma nota só. 

O PT, o tempo todo, reclamou diálogo, discussão, abertura -
exatamente o que não deram. É preciso haver equilíbrio e, sobretudo, 
coerência. Quem reclama diálogo e discussão tem também de 
propiciá-los. 

O PT demonstrou, de maneira clara e inequívoca, que quer apenas 
bater, malhar, fazer demagogia, agredir, mal falar. Não quer o debate 
elevado, sério, que interessa ao Estado, aos servidores e à sociedade. 
Não quer uma discussão madura, ponto a ponto, que possa realmente 
possibilitar ao Estado cumprir, cada vez mais, sua finalidade de bem 
servir ao bem comum. O PT fugiu desse debate. 

Por isso, Sr. Presidente, quando se pedem informações de atos e 
ações do Governo, não conseguimos separar da noção de eficiência, 
atualidade e modernidade as informações relativas a ações, planos e 
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boa estrutura para ser implementadas e ov~rno preclsar:n ter 
momento e sem fugir ao contexto do re · ~or Isso, aproveitando 

0 

tratar dessas questões. quenmento, aqu1 estamos para 

Foi discutida aqui por exempl r _ 
servidor. O desempenho do s~;v·~ ava la9a? ?e desemp~nho do 
eficiência do Estado. 1 or esta Intimamente ligado à 

O servidor é que coloca na prátic 
sociedade. O desempenho faz a 

0 
que 

0 E~ta_d~ quer fazer pela 
Emenda à Constituição no 49 v~=~e da ~onstltulçao do Estado. A 
seu art go diz· "O art 35 d, C a _no overno Itamar Franco em 

· ' · · a onst1tuiçã · ' 
seguinte redação· Art 35 E. est. 

1 
. 
0 

passa a v1gorar com a . · · - ave o serv1dor que · A 

efet1vo exercício ... " e tal. "§ 1 o _ 0 servi . . • ap?s tre~ anos de 
o cargo em virtude de senten a . dor publico estavel_ s? perderá 
mediante procedimento de av~li~;ed.~a~e processo a~m1n1strativo e 
foi votada nesta Casa no Gove ao. · ssa emenda a Constituição 
não saibam que recebeu o a oior~n~ passado, e talvez os Deputados 
parlamentares do PT da le~slat egral da Bancada do PT. Os cinco 
emenda e colocaram-na na Cons~;~;as~a~ votaram ~ favor dessa 
lei mais importante do nosso Esta ao o sta~o de -~lnas _Gerais, a 
servidor poderá ser demitido pela ava~~- _Esse dispositivo diz que o 

O Governador Aécio Neves m çao ~e. desempenho. 
que o PT apoiou e o PT a or an?a uma lelzlnha complementando o 
época o PT nã; f . g a e ~ontra. O curioso é que naquela 
. OI contra. 0 CUriOSO é q I . ~Indicais que hoje vêm agredir 0 Gov u_e a guma~ lideranças 

ISSO foi votado nesta Casa. Acima ernador, ~ao o ~gredlram q~ando 
Antes de fazer críticas ao Governo ~e tud_o, e precls~ t~r coerencia. 
e na firmeza E e· por 

1
· ' e preciSO ter coerenc1a na atitude 

. · sso que estamos aqui f 
livre, aberto e democrático, discutind ' para e_n ~~ntar um debate 
assumindo posturas para modificar ~ ~- avaliando lde~as,_ e sobretudo 
Muito obrigado, Sr. Presidente. e e IVamente a maquina estadual. 

O Sr. Presidente - Com a palav . Deputado Rogério Correia. ra, para encaminhar a votação, o 

0 Deputado Rogério Correia - s p · d 
trata-se da votação do requerimen/" d re~l ente, colegas Deputados, 
em que solicita informações .sobo o ~utado Leonardo Quintão, 
Testemunha Mas como o L"d ~e o rograma de Proteção à . , I er o blocão nesta Casa, principal 

----------~----~~~~ 
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defensor do pacotão, iniciou o processo de obstrução, sinto-me no 
dever de travar um d~bate acerca das questões que julgo importantes. 

Sr. Presidente, precisamos fazer uma boa discussão sobre o que o 
Governo chama de reforma do Estado, que preferimos chamar de 
contra-reforma do Estado, porque procura desorganizar o Estado 
como entidade pública, a fim de atender aos interesses do .mercado. 
As reformas com conteúdo neoliberal merecem o nome de contra
reforma, porque desorganizam a estrutura de Estado. E- esse 
programa apresentado pelo Governo Aécio Neves tem exatamente 
esse sentido ideológico. Portanto, é a continuação da velhacaria de 
FHC, de Collor de Mello, objetivando desestruturar as ações do 
Estado. Há muito tempo o Deputado Adelmo Carneiro Leão vem 
perseguindo a organização do Estado. O pacote não vem para que o 
Estado torne-se mais eficiente, mas para o sucatear. E para que, a 
partir do sucateamento, prevaleçam os interesses privados, os 
interesses de empresas. O pacote tem essa visão empresarial, 
equivocada para o serviço público. Começamos a apontar o que 

significa isso. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada afirma que a avaliação de 

desempenho precisa ser feita, com o que concordamos. 
Ela precisa ser feita no interior dos planos de carreira. No Plano de 

Carreira do Magistério de Belo Horizonte, existe avaliação de 
desempenho. Em lpatinga, Coronel Fabriciano - algumas cidades 
onde o PT procurou reestruturar o Estado -, os planos de carreira são 
feitos e, no interior deles, serão desenvolvidas avaliações de 

desempenho. 
Estamos cobrando do Governador Aécio Neves, ao propor a retirada 

de direitos adquiridos pelos servidores, que o faça no interior do plano 
de carreira, para que o funcionário, o professor, o médico, o dentista 
saibam como inicia a carreira, até onde vai, que tipo de progressão 
terão, de quanto em quanto tempo farão a avaliação de desempenho 
e qual percentual ganharão a partir de cada avaliação. É essa 
estrutura que consideramos correta. Queremos fazer esse debate. As 
avaliações de desempenho devem estar inseridas num plano de 
carreira. Há muito temos feito essa reivindicação - neste Governo, no 

Governo anterior e em outros. 
Sou oriundo da UTE, assim como a Deputada Maria Tereza Lara e-o ' 

\I .. 

1 
I 
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Deputado Laudelino Augusto, e desde 1979 os professores fazem 
gr~ve para adquirir um plano de carreira, e há concordância para que 
ex1sta a avaliação de desempenho. 

A q~e~t~o proposta pelo Governador Aécio Neves regulamenta a 
ConstltUiçao Esta~u~l e a ~onstituição Federal no que diz respeito à 
perda de c~rgo ~ubllco. Le1a-se demissão. Essa é outra questão que 
queremos d1scut1r. 

Deputado Antônio Carlos Andrada, a Constituição do Estado repete 
o que e~tá na Constituição Federal, em que se quebra a estabilidade 
do servidor, com o voto contrário do PT, do PC do B e de vários 
parla~entares de esquerda que votaram contra isso. Mas, em Minas, 
repetiu-se exat~mente o que foi modificado por força do Governo 
Fernando Hennque, na Constituição Federal, que são a queda e a 
perda da estabilidade. 
, O Go~er~a.dor Aécio Neves faz um projeto de lei com o seguinte 

~1tulo_: -~1sc~pllna a perda de cargo público e de função pública, por 
1nsuf1c1enc1a d~ desempenho do servidor público estável, ocupante de 
ca:go ?e. p~ov1mento. efetivo. Disciplina a perda de cargo público, ou 
seJa, d1sc1plma a dem1ssão do funcionário. 

_o ar~. :o dessa lei disciplina a perda do cargo público. "Art. 2° - As 
d1s~os1_çoes desta lei complementar aplicam-se aos servidores 
estave1s. 
A~t. 6°:_ a avaliaç~o semestral de desempenho de que trata esta lei 

sera realizada med1ante os seguintes critérios: avaliação semestral de 
desempenho". 

O ~ervidor de_ seis em seis meses terá uma avaliação, para saber se 
cont~nua _ou_ nao como funcionário. Vejam o terror implantado no 
serv1ço publico e nas escolas. O professor, ao invés de se preocupar 
e~ melhor~r o ensino, va_i s~ preocupar em manter o emprego. De 
se1s em se1s meses, ayallaçao para a insuficiência de desempenho 
para a perda de cargo. E esse o projeto de que estamos tratando. 

No § 3o do_ mesmo art~go, quanto à definição dos critérios a que se 
refe~e o_ ~ara~ra!o antenor, no sistema de avaliação, o professor e o 
func1onano publico devem obter 60% dos critérios para ganharem 
~xce!ente: . bom, regular ou insatisfatório. Se receberem dois 
msat1sfatonos seguidos, rua, como veremos no projeto do 
Governador. 
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"Art. 7°: A avaliação semestral será realizada por uma comissão 
composta por servidores de nível ~ierárq~ico não ~inf~rior ao ~o 
avaliado". Ou seja, três chefes avaliarao o co1tado do serv1dor e darao 
a ele. a nota, e, se por duas vezes esta _for inferior a 60,. ele será 
demitido. O servidor passará por isso de seis em seis. Viverá 
pensando se será demitido; fará tudo que o Governo quiser, para não 
ser demitido. Como o servidor pode se defender disso? Falaram que 
ele teria amplo direito de defesa, mas não é verdade. . 

"Art. 15: Compete à autoridade máxima do órgão ou e~t1d~de a 
demissão a que se refere o artigo anterior" - que é a tal. dem1ssao ~or 
insuficiência de empenho -, "cabendo recurso com efe1to suspens1vo 
no prazo de 15 dias". Então, se o servidor for mandado emb?r.a, po~e 
fazer um recurso, no prazo de 15 dias, ao Conselho de Admm1straçao 
·Pessoal, que é formado por pessoas que o Governo indica, o qual 
decidirá em 30 dias, e que constitui nessa matéria a última instância 

recursal em via administrativa. 
Srs. Deputados, senhores servidores que nos escutam, senhoras ·e 

.. senhores, o processo é muito simples. De seis em seis meses o 
·servidor é avaliado. Se, por duas vezes seguidas, ele receber 
insuficiente, terá 15 dias para fazer o recurso, e em 30 dias o órgão 

. formado pelo Governo julga se foi ou não correto. Isso a?re um 
espaço para a demissão em massa do funcionalismo público. _E contr~ 
esse projeto concreto que nos estamos colocando. Ama.nha havera 
uma reunião da .nossa bancada, com todas as entidades dos 
servidores públicos do Estado, aqui na Assembléia Legislativa. 
Estamos convidando os outros partidos para perguntarmos se houve 
algum processo democrático de consulta a qualquer servidor p_a~a 
uma norma que pode colocar na rua os servidores que o Dr. ~ec1o 
Neves e o Dr. Anastasia querem. Perguntaremos ao Dr. Anastas1a se 
é justo um servidor passar a vida inteira respo_ndendo a. critérios para 
ver se será demitido a cada seis meses. E contra 1sso que nos 
estamos colocando. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Miguel Martini. o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. · Deputad_o~, 
queremos encaminhar, na mesma lógica do Deputado Rogeno 
Correia, em lado oposto, o requerimento do Deputado Leonardo 

-~---~ 

... 
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Quintão. Chamamos a atenção quanto ao PROVITA, para que, 
em vez de ser um requerimento cujo conteúdo seja publicado na 
íntegra, que ele se reúna com quem mais queira conhecer, e que 
conversem de maneira reservada sobre o assunto, porque se trata da 
proteção de testemunhas que estão ajudando a elucidar crimes. Tudo 
que é publicado pode servir de munição para aqueles que não querem 
que a coisa venha à luz, até mesmo fragilizando esse sistema de 
proteção. à testemunha. 

Da mesma forma, estamos falando aqui de uma prestação de 
serviço que o Estado é obrigado a oferecer. 

O Deputado Leonardo Quintão. procura, de certo modo, avaliar, ele 
se preocupa em fazer uma avaliação do funcionamento do PROVITA. 
A preocupação do parlamentar e da sociedade é saber, realmente, se 
as coisas estão funcionando. Quanto à avaliação de desempenho de 
seis em seis meses, quero avisar ao Deputado Rogério Correia, nobre 
Líder do PT, que, no meu gabinete avaliamos mês a mês. Todos os 
meses, o meu pessoal, que não é concursado, é avaliado. Há 
avaliação de desempenho, mês a mês. Temos planos e metas a 
atingir. Mesmo podendo demitir qualquer um a qualquer momento, 
fazemos essa avaliação. 

Em vez da lógica de querer demitir, longe disso, o que o Governador 
Aécio Neves está propondo com esse projeto? Primeiro, como disse 
muito bem o Deputado Antônio Carlos Andrada, regulamentar um 
texto constitucional votado pelo PT, aliás, quando apoiou Itamar 
Franco. Realmente, não vimos os sindicalistas debatendo, porque 
estavam no Governo. Nos quatro anos dos sindicalistas no Governo 
Itamar Franco, não vimos nenhum servidor líder sindical debatendo o 
assunto, quando o IPSEMG foi prejudicado, quando não se aprovou a 
legislação que eles tinham pedido, anteriormente. Então, os 
sindicalistas, naquela época, estavam no poder e não vieram discutir. 
Colocaram no texto constitucional. E qual a lógica do texto 
constitucional? O Estado deve ser eficiente. Para que o Estado seja 
eficiente, a estrutura deve ser motivadora, e não desmotivadora. O 
Deputado disse aqui - e não deu ênfase a isso - que é muito mais a 
lógica de premiar o bom desempenho que punir o mau desempenho. 
A lógica é contrária. A avaliação de desempenho do servidor é do 
órgão, para premiá-lo, a lógica principal. Quem disse isso não foi o 

I 
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Governador Aécio Neves, foram todos os Deputados que votaram 
a. favor Çessa emenda à Constituição que regulamentou uma lei 
federal, que diz o seguinte: "Se há um mau servidor, ele deve ser 
excluído". 

Todos nós nos lembramos do ex-Ministro Dílson Funaro, falecido, 
·aquele que disse que levava um ano e meio para demitir um 
funcio~ário 9~mprovadamente corrupto. O Estado deve proteger-·se. 

• Essa e a log1ca. Talvez não queiram isso. aqueles que não estão 
preocupados em produzir para a sociedade, mas o Estado deve criar 

,·mecanismos, e aí está o lado interessante do projeto do Governador. 
Ele ~iz ~ue avaliará para premiar, mas também cumprirá o texto 

··const.ltU~Ional e avaliará para demitir, se for o caso. Mas ele propõe a 
prem1a~ao. ~ada um enxerga sob a lógica que quer. Posso dizer que 
uma co1sa e boa quando olhada pelo seu aspecto positivo, ou posso 
e~quecer .o seu aspecto positivo e olhar somente o negativo. Mas, 
amda ass1m, apenas para regulamentar um texto constitucional, esse 
~overno teve o cuidado de criar os mecanismos para aferir o mais 
JUStamente possível cada um dos servidores. Essa é a questão. 
Agora, ficamos nos perguntando sobre qual PT estamos falando. 

O. Deputado Rogério Correia referiu-se ao seu companheiro de 
lpat1nga. Vamos solicitar informações sobre qual foi a reforma feita na 
Prefeitura de lpatinga, quero trazer aqui a reforma administrativa 
propos~a_pelo Governo do PT em lpatinga, e vamos comparar as duas 
propos1çoes. 

Vamos, também, evidenciar, e acho que já está até muito claro, em 
toda reforma previdenciária - não sei se "ipsis litteris" e, se não foi, 
tende a isso-, na proposta apresentada pelo PT ao Governo Federal, 
o que o Governo de Minas está querendo. Ele mantém os direitos de 
todos os servidores. Mas ele tem responsabilidades, temos a 
responsabilidade de proteger a sociedade. Sàbemos que 99% das 
pessoas que recorrem ao serviço público são pobres, carentes e 
necessitados, os ricos não precisam do Estado. E quando recorre ao 
po.der púb~co, qual é o sentimento qu~ a sociedade tem hoje? Qual é 
a 1mpressao que a sociedade tem? E isso que o Governador está 
querendo modificar, dizendo: "Servidor, vou te dar estímulo. Se você 
for eficiente, já é uma obrigação sua, mas vou premiá-lo. Mas se· não 
quer trabalhar, se está numa lógica de aproveitar-se do cargo público 
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apenas para não trabalhar, aí, sim, a sociedade tem que se 
proteger, precisa ter mecanismos de proteção". E é nessa proteção 
que estamos pensando. 

Pelo que vejo em relação à proposta da reforma, está-se pensando 
nos detalhes, e isso já é um reconhecimento da qualidade da proposta 
aqui apresentada, que vai modernizar o Estado, pensando nos 17 
milhões de mineiros e valorizando os servidores. Se este Estado ainda 
está em pé, é graças ao grande número de servidores abnegados 
que, por amor, trabalharam, mesmo com o desestímulo da legislação 
que permitia que se apostilassem aos 1 O anos de trabalho, não 
precisando mais trabalhar, porque já se recebe todo o valor. Para que 
trabalhar? Agora, dará a vaga para outro. A lógica do Estado era 
desestimuladora. 

Agora, estamos querendo estimular e reconhecer aquele que quer 
trabalhar. Aquele que o fazia por amor, porque acreditava no Estado, 
trabalhará agora e será premiado. Mas aquele que não o fazia, terá 
que rever sua posição, porque queremos um Estado eficiente, 
respondendo aos anseios da sociedade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, colegas Deputados e 
Deputadas, quero também discutir o requerimento do nobre Deputado 
Leonardo Quintão e parabenizá-lo pela preocupação com essa política 
de proteção à testemunha, o PROVITA, principalmente pelo seu 
esforço em identificar e analisar possíveis aperfeiçoamentos desse 
importante programa. 

Esse programa, que busca criar as condições para que as pessoas 
ajudem a elucidar crimes, a desbaratar gangues e quadrilhas, tem 
resultado em um crescente aperfeiçoamento e numa crescente 
proteção a essas pessoas que têm a coragem de ajudar o Estado 
mineiro e brasileiro a desbaratar essa rede de tráfico que, 
infelizmente, leva precocemente tantas vidas, principalmente de 
adolescentes. 

Junto ao PROVITA, existe um programa importante, o Liberdade 
Assistida. Muitos adolescentes que cometeram alguma infração 
participam desse programa e são por ele protegidos. É importante 
para o êxito, tanto do PROVITA quanto do Liberdade Assistida, a 
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inserção desses jovens no sistema . estadual de educação. 
Infelizmente, a educação. pública em nosso -Estado corre um sério 
risco. Hoje, temos uma pendência no que concerne à questão da 
anulação do concurso, que está desestruturando, amedrontando e 
colocando sob risco a rede pública estadual de educação. Não vejo 
empenho, esforço e determinação do Governo Estadual em resolver 
essa questão junto aos poderes. Dezenas de milhares. de pessoas 
submeteram-se ao concurso; fizeram provas, pagaram -,taxa de 
inscrição; muitos foram nomeados e estão ·trabalhando, deixando 
outros empregos e até suas famílias. E hoje corremos o risco da 

· desestruturação do sistema público estadual de educação. 
Além disso, há a ausência de planos de carreira para, praticamente, 

todo o conjunto do funcionalismo e, em especial, para os 
trabalhadores da educação. Estudei, até o científico, em escola 
pública estadual e conheço sua importância para os mineiros. 
Infelizmente, até hoje os servidores da educação não contam com um 
plano de carreira, por falta de vontade política. 

Quando o Estado coloca em pauta a reforma, perguntamos se ela 
exclui o plano de carreira, se não prioriza o incentivo à ascensão 
funcional, se é vista somente sob a lógica monetária do ajuste das 
contas públicas, do déficit público é uma reforma que busque tornar 
eficiente as políticas e programas governamentais, considerando que 
seu êxito depende da necessária valorização do servidor público. Não · 
estamos vendo, no pacote de reformas, esse tipo de preocupação. A 
preocupação é com o ajuste fiscal, com as contas. E a verdadeira 
proteção ao cidadão é a criação de uma rede eficiente de políticas 
públicas que passem pelo fortalecimento do Estado. Um direito 
sagrado está sendo colocado em risco. Não podemos confundir 
avaliação de desempenho com pressão e estímulo à demissão de 
trabalhadores, porque essa avaliação pode gerar perda de emprego 
por pressão, por arbítrio, por conveniência político-eleitoral, porque os 
critérios não são os mais adequados. E o PT defende a avaliação de 
desempenho, o corte e o fim de mecanismos compensatórios de 
ausência de planos de carreira. Este é o caso, por exemplo, dos 
servidores da educação. O plano de carreira, que a própria 
Assembléia discutiu no ano passado, previa o fim de determinados 
mecanismos não tão adequados ao bom serviço público e ao 
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necessário estímulo ao servidor. 

Infelizmente, o plano não foi aprovado nem reenviado à Assembléia 
Legislativa. O que queremos é o que fez o PT na cidade de Belo 
Horizonte, por exemplo. Votei pelo fim do apostilamento no município, 
mas sabendo que tínhamos plano de carreira para a saúde e a 
educação; desde o primeiro Governo do PT em Belo Horizonte, em 
1996. Assim, fiquei muito à vontade para fazê-lo, e hoje a Prefeitura 
de Belo Horizonte, do PT- às vezes em pendências, discussões e até 
conflitos, com parcela do movimento sindical -, está bancando e 
promovendo a avaliação de desempenho em nossa cidade. 
Queremos, sim, a avaliação de desempenho, mas para melhorar o 
serviço público, e não para colocar em prática a tese do Estado 
mínimo, enxuto e terceirizado, que, de acordo com o pacote, 
conviverá até mesmo com sistemas diferenciados, coisa que de certa 
maneira conseguimos eliminar, após muita luta, pois os sistemas 
diferenciados desorganizam a prestação de serviços públicos no 
Estado. 

Acredito que o Deputado Leonardo Quintão tenha a mesma 
preocupação ao apresentar seu requerimento, e quero lembrar-lhe 
que a educação é peça - chave principalmente para a reintegração 
dos jovens pobres, que não podem pagar escolas particulares e que 
hoje estão correndo risco, porque a rede será desestruturada se esse 
concurso não for cumprido efetivamente. 

Então, além de aprovarmos esse requerimento, que com certeza 
terá o apoio da Bancada do PT, temos de ir fundo na discussão sobre 
a reforma do Estado. Que reforma queremos? Queremos um Estado 
democratizado, que tenha financiamento adequado e políticas 
públicas universais, ou um Estado mínimo, dos apaniguados, um 
Estado que, com essa ação, sob o título de avaliação de desempenho, 
vai gerar insegurança e instabilidade? Todos conhecemos bem o 
interior do Estado e sabemos que é muito promissor; mas sabemos 
também que há uma estrutura de poder que, com freqüência, coloca o 
servidor publico sob pressão. A lógica que prevalece muitas vezes 
não é a da melhor prestação do serviço público, mas a da prestação 
do serviço público que melhor convém aos caciques políticos do 
interior do Estado. Então, vamos discutir profundamente os critérios 
de desempenho, sim, mas vinculados a planos de carreira. Se o 
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Governador quer melhorar de fato as políticas públicas do Estado, : 
q~e -. tenha a coragem de enviar-nos os plànos de carreira, 
pnnc1palmente aqueles que já foram objeto de debate no interior do 
movimento sindical. Deixo esse desafio à bancada do Governo: · 
vam?s discutir a reforma do Estado, com o plano de carreira 
tramitando ao mesmo tempo que o pacote de 14 projetos. Temos 
certeza de qu~, como fizemos em Belo Horizonte e em lpatinga, 
faremos em Minas Gerais, ouvindo o servidor ao invés de colocá-lo 
como bode expiatório da crise fiscal do Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Leonardo Quintão. 
.~ Deputa?o Leonardo Quintão - Sr. Presidente, nobres colegas, 

v1s1t~n.tes, f1c? muito feliz com a participação dos companheiros 
Rogeno Corre1a, André Quintão e Miguel Martini na discussão sobre o 
Requerimento no 205, de minha autoria, que gostaria de ler, para que 
os outros companheiros o conheçam na íntegra. (-Lê:) 

"O Deputado que subscreve o presente requerimento vem, com 
fundament? ~o art. 223 do Regimento Interno, requerer seja solicitado 
~o Secr~tano de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes 
mformaçoes sobre o Programa de Proteção a Testemunhas -
PROV,ITA -, n~ t~ca~te a: quanta_s testemunhas são protegidas; qual o 
custo . per cap1ta /mes da proteçao de cada testemunha; quantas são 
as entidades conveniadas" 

É importante esclarecer ao Deputado Martini que não venho aqui 
perguntar o nome das entidades. Este requerimento não solicita 
nenhuma informação sigilosa. (- Lê:) 

"Qual é o custo médio, por mês, por entidade? Qual é a taxa de 
abandono do programa, contada a partir do seu início? Qual é a taxa 
anual de auto-extermínio por testemunha atendida? As testemunhas 
recebem alguma ajuda pecuniária do Estado? As testemunhas 
possuem algum tipo de acompanhamento permanente?" 

Fico feliz, pois o interesse deste Deputado é realmente trazer este 
bom programa à discussão nesta Casa. Tenho certeza de que 
p~derem.?s e~pandi-lo ainda mais em nosso Estado, porque vários 
cnmes tem s1do solucionados em decorrência da proteção que 0 
PROVITA oferece. No País democrático em que vivemos e num 
Estado como Minas, onde há total liberdade, muitas !pessoas ainda 

I 
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têm medo de denunciar crimes, muitas vezes por não terem 
conhecimento do PROVIT A e não saberem que podem ser protegidas 
pelo Estado e, com isso, ajudar a solucionar crimes graves de 
corrupção, tráfico de drogas, assassinatos e prostituição. Com a 
apresentação deste requerimento, trago à baila esta discussão. 
Também poderemos contribuir para o aprimoramento e a expansão do 
programa. 

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para declarar que, 
na semana passada, antes de o projeto de reestruturação do Estado 
chegar a esta Casa, ouvi, pela primeira vez, o Governador Aécio 
Neves falar sobre as reformas. Todas as bancadas foram convidadas 
para esse encontro; o meu partido, o PMDB, estava presente, bem 
como a Bancada do PL. O Governador falava da necessidade de uma 
reforma no Estado de Minas Gerais. Falou da intenção dessa 
avaliação, mas não mencionou nenhuma demissão; falou em 
promoção. 

É interessante que, nesta Casa, temos servidores que ainda não 
foram promovidos porque não tiveram oportunidade. Nos bastidores, 
dizem que trabalham muito e que só alguns têm oportunidade de fazer 
muitos cursos. Falam o seguinte: "No momento da promoção, os que 
fazem mais cursos são promovidos, e eu, servidor da Assembléia 
Legislativa, que fico aqui 1 O, 15 horas, muitas vezes, não consigo a 
minha promoção porque estou trabalhando muito". 

Quero dizer ao meu primo de quinto grau e companheiro André 
Quintão que a intenção do Governador Aécio Neves não é demitir 
ninguém, tanto que está garantindo a todos os servidores do Estado 
os direitos adquiridos. E mais ainda, Deputado, os direitos futuros 
serão garantidos. Na verdade, como V. Exa. mesmo disse, ele está 
acabando mesmo é com o apostilamento. Infelizmente; ·muitos 
servidores estão na expectativa, por ainda estar garantido na lei o 
apostilamento. E isso é normal, quando se espera, depois de dez 
anos, conseguir essa promoção. Minas está fazendo como todos os 
outros Estados da Federação, como a Prefeitura de lpatinga - que 
está sendo administrada pelo PT há 16 anos - e a de Belo Horizonte -
que completará 12 anos de administração petista no final do mandato 
do atual Prefeito-, que também acabaram com o apostilamento. 

Nobres companheiros, Deputados André Quintão e Rogério Correia, 
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que vieram discutir requerimento de minha autoria, tenho certeza 

·:de. que a intenção do Governador Aécio Neves_ é realmente dar 
,.condições· ao servidor que está trabalhando de- ser avaliado não por 
uma ou duas pessoas, mas por três, sem que essa. seja uma decisão 
política, por cor ou por amizade. Ou seja, ele terá· a garantia de. que 
será avaliado. Infelizmente, hoje, pela quantidade de funcionários 
exercendo a mesma função, muitos não têm condiçõés de ser 
avaliados pelo serviço. Muitos funcionários de autarquias são 

,;promovidos porque têm condições de estudar, de pagar pelo seu 
aprimoramento. Agora, aqueles que não têm condições financeiras 
serão avaliados e poderão melhorar a sua vida. O Governador 
garantiu para as bancadas de todos os partidos que não tem a 
intenção de mandar nenhum servidor embora. Pelo contrário, vai dar a 
eles condições para que possam sonhar e, através do seu trabalho, 
conquistar um cargo melhor. 

Fico feliz por morar num país democrático e ser Deputado Estadual 
por Minas Gerais, onde temos situação e oposição. Nobre Deputado 
Miguel Martini, em muitos países não há a oportunidade de discussão, 
pois não existe oposição, ou você aceita ou cortam a sua língua, 
arrancam os seus olhos ou matam-no, para que não fale nunca mais. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Bonifácio Mourão. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
propósito do requerimento do ilustre Deputado Leonardo Quintão, 
ratificamos as palavras dos Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Rogério Correia e achamos importante que se façam algumas 
considerações sobre o sistema estrutural do Estado de Minas Gerais, 
que o Governador Aécio Neves, por meio de vários projetos, tenta 

. modernizar, atualizar, para que o Estado tenha mais governabilidade. 
, Ontem, o Deputado Rogério Correia disse, desta mesma tribuna, 
que o Governador Aécio Neves não poderia remeter a esta Casa 
nenhum projeto de lei complementar regulamentando a questão da 

.dispensa do servidor por avaliação de mérito até que a Constituição 
-mineira fosse alterada por uma proposta de emenda à Constituição, 
para se adaptar às disposições da Constituição Federal (art. 41, IV). 
Mas a Constituição mineira já foi adaptada\ pela Emenda à 
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Constituição no 49, art. 35, § 5°, que repete os dispositivos da 
Constituição Federal e dá o direito ao Governador do Estado de 
remeter lei complementar a esta Casa- regulando a dispensa, também 
através de avaliação de mérito. 

Foi o que fez o Governador Aécio Neves. Hoje, o Deputado Rogério 
Correia já não voltou a falar sobre essa matéria, certamente 
convencido de que legalmente o Governador tem razão. Aliás, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada lembrou muito bem que a própria 
Bancada do PT, no Governo Itamar Franco, votou favoravelmente a 
essa proposta de emenda à Constituição, entendendo que o item 
"dispensa por avaliação de mérito" deveria fazer parte da Constituição 
e que se deveria elaborar uma lei complementar nesse sentido. 

Então, é coerente a posição do Governador Aécio Neves com a 
votação deste Plenário, na qual se incluía a Bancada do PT. Nessa 
situação, andou bem o Governador, cumprindo a vontade da Lei Maior 
e remetendo a esta Casa a lei complementar citada na Constituição 
Federal e na mineira. Essa avaliação se baseia não na vontade 
isolada do Governador do Estado ou do chefe do órgão onde o 
servidor trabalha. Essa avaliação tem por fim dois objetivos 
fundamentais. O primeiro é a promoção através do mérito. A avaliação 
semestral tem exatamente esse objetivo. Precisamos, de uma vez por 
todas, entender que a promoção do servidor público não se pode dar 
apenas pelo tempo de serviço. As Constituições Federal e Estadual, 
assim como os estatutos vigentes em diversos Estados e municípios 
deste País, dirigem-se no sentido da promoção somente pela 
antiguidade, tanto que se fala em biênio, decênio, qüinqüênio, 
adicional trintenário, e assim por diante. Tudo isso diz respeito apenas 
à promoção por antiguidade. 

Agora, vem o Governador Aécio Neves, modernizando a 
administração do Estado e propondo promoção através de avaliação 
semestral pelo mérito, e é condenado por esse procedimento. Não 
podemos partir da descrença. Temos de entender que os projetos do 
Governador Aécio Neves têm como diretriz melhorar, dar uma mexida 
geral, dar um choque de gestão no Estado. É o que o Governador 
está fazendo. -se ele está procedendo dessa maneira, vamos juntos 
acompanhar essas avaliações, saber se elas são sérias como propõe 
o Governador, vamos saber se os três funcionários estáveis que vão 
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compor as comissões de avaliação farão avaliação correta. 
Vamos acompanhar desta Casa, desta tribuna, de onde estivermos, 
essas avaliações. Mas temos de estimular esse tipo de procedimento 
para a promoção dos funcionários que merecem e que precisam ser 
promovidos pelo mérito. Precisamos, de uma vez por todas, deixar no 
arquivo aquele sistema de o servidor público com 20 anos de serviço 
cruzar os braços e esperar sua promoção somente por qüinqüênios 
somados. Precisamos entender que vivemos - em um mundo 
democrático globalizado. Temos d_e atualizar as regras do direito de 
acordo com o avanço da ciência. E o que o Governador Aécio Neves 
está fazendo. 

Queremos acrescentar que o plano de carreira reclamado desta 
tribuna também já está sendo elaborado pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão do Estado e será remetido a esta Casa 
conforme se comprometeu conosco o Governador Aécio Neves, tã~ 
logo se aprovem esses projetos estruturais do Estado. Esse projeto já 
está sendo elaborado, como também já está sendo elaborado nesta 
Assembléia Legislativa o plano de carreira desta Casa. Lembramos 
que o Prefeito de lpatinga, Chico Ferramenta, nosso amigo e vizinho, 
eliminou tudo aquilo que chamou de penduricalho e que diz respeito a 
b~ênio, qüinqüênio, adicional trintenário, apostilamento e assim por 
d1ante, quando foi Prefeito. Sei disso porque fui Prefeito à mesma 
época e acompanhamos essas notícias de Governador Valadares. 

Temos provas a respeito disso também. É preciso que essas coisas 
sejam lembradas nesta Casa. lpatinga, como todos sabem, é 
administrada pelo PT. A perda do cargo público, tão falada aqui, seria 
numa situação excepcional, através de avaliação semestral de mérito, 
de uma composição de servidores estáveis e, certamente, dignos. 
Não podemos partir da premissa de que os servidores que comporão 
essa comissão sejam todos indignos. Temos de partir, conforme 
manda a Constituição Federal, da presunção de honestidade da 
pessoa, até que se prove o contrário. 
Es~es s_ervidores dignos avaliarão, não com base somente naquilo 

que 1magmam, mas em critérios objetivos, aliás• mostrados aqui no 
projeto do Governador, de assiduidade, pontualidade, produtividade, 
da capacidade de produção em grupo, capacidade de trabalho, da sua 
forma de se conduzir no serviço, do seu aproveitamento em cursos de 

! 
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capacitação e assim por diante. Todos são critérios que temos de 
acompanhar de perto daqui da Assembléia. 
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Temos de falar também da questão que levantou aqui, ontem, o 
Deputado Roberto Carvalho, quando se referiu à CLT, constante 
também no projeto do Sr. Governador, quando se dá abertura para o 
contrato por via da CLT. Essa abertura, Srs. Deputados, é atualizada, 
indispensável e necessária, porque o regime celetista, muitas vezes, é 
necessário, não como regra no Estado, mas para se atender a certas 
situações. 

Cito, por exemplo, uma epidemia de dengue, em que o Estado tenha 
de contratar imediatamente um número elevado de funcionários. Ele 
não pode aguardar o concurso, não pode e não deve fazer contratos 
administrativos que não dêem nenhuma garantia para o servidor 
público. Numa epidemia de dengue, o governo pode, através da CLT, 
fazer os contratos com todas as garantias celetistas. Se a Bancada do 
PT não admite que se contrate por via da CLT, porque entende que a 
CLT não dá garantia, que se faça um projeto do Governo Lula 
alterando a CLT, para ser votado no Congresso Nacional, a fim de se 
dar maior garantia para o servidor, de modo geral. 

Gostaríamos ainda de voltar ao assunto da anulação do concurso 
público em Minas Gerais. Ela se deu não por intermédio do 
Governador Aécio Neves, mas por uma sentença judicial que foi 
objeto de recurso da Procuradoria-Geral do Estado, por ordem do Sr. 
Governador. 

A Procuradoria foi mais além, designou uma comissão de três 
Procuradores para seguir todos os passos desse recurso, para agilizá
lo e para que a decisão da instância superior venha quanto antes. Não 
é condenando o Governador Aécio Neves daqui desta tribuna, 
injustamente, que vamos alterar a sentença do Juiz. Vamos alterá-la e 
fazer voltar ao trabalho os servidores aprovados em concurso através 
da segunda instância, o tribunal que, certamente, modificará a 
sentença e vai fazer prevalecer esse concurso. 

Agradecemos a V. Exa. a deferência. Obrigado, senhores e 
senhoras. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Saúdo o Presidente, as 
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Deputadas e os Deputados, especialmente o Deputado Miguel · 
,Martini. Saúdo, ainda, o Deputado Leonardo Quintão pelo seu 
requerimento, que denota preocupação com tão nobre causa. , ; 

Concordamos com os Deputados Antônio Carlos Andrada, Líder do 
Governo, e Miguel Martini, Líder da Maioria, em que devemos 
aproveitar este espaço importante para refletir sobre as reformas do 
Estado, propostas pelo Governo Aécio Neves. 

Talvez estejamos vivendo o momento mais extraordinário da história 
deste País: a possibilidade de promovermos profundas e necessárias 
transformações na estrutura do Estado, que, secularmente, tem 
servido aos interesses das oligarquias dominantes. 

Se sempre desejamos atuar com determinação política, com o 
compromisso de fazer do Brasil um espaço de construção da 
dignidade humana e da cidadania, este é o momento adequado. 
Estamos vivendo a oportunidade de avançar nas reformas. 

Não quero tratar o Governador Aécio Neves como opositor. Não 
quero lhe fazer críticas. Quero apenas saber qual sua intenção: talvez 
não seja caçar os servidores públicos nem reduzir o Estado a um 
Estado mínimo. Não quero discutir essa idéia, que, por sinal, foi 
repetida mais de dez vezes pelo nobre colega Deputado Leonardo 
Quintão: "Não é intenção do Governador. .. ". 

Imaginem o perigo que estamos correndo de fazer uma lei 
justificando, todo o tempo, que não é intenção do Governador 
promover processos de demissão! Ora, não quero participar da 
elaboração de uma lei que dê ao Governador a opção de fazer ou não 
·fazer. Não quero ter de justificar que estou fazendo uma boa lei 
porque não é intenção do Governador caçar, perseguir, demitir os 
servidores públicos, mas, ao contrário, promovê-los. 

Na linha das intenções, podemos dispensar as leis. Nesta Casa, 
temos de fazer leis que estabeleçam mecanismos de justiça social, 
qúe estabeleçam parâmetros capazes de permitir a todos e a cada um 
igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de talentos, para 
que cheguem às condições plenas de realização da cidadania. 

O Governador e seus defensores dizem que os direitos adquiridos 
serão preservados. Ouso me contrapor a isso. Se há direitos para 
alguns, inatingíveis pela maioria da sociedade, não posso qualificá-los 
de direitos, e nem estarei aqui para defendê-los cor\no adquiridos, por 

I 
' 
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isso preservados por lei. 

Quero um Estado que ofereça ao conjunto das pessoas - homens e 
mulheres - a oportunidade de realizar seus sonhos, de desenvolver 
plenamente seus talentos e de ter melhor qualidade de vida. É nessa 
linha que temos de conduzir o processo de transformação do Estado. 
Caso contrário, corremos o risco de oferecer ao Governador de boas 
intenções condições para promover mudanças, mas deixar para os 
Governadores de más intenções que eventualmente se elejam a 
chance de causar enorme prejuízo aos servidores públicos e à 
sociedade. 

Sempre defendi que temos de dar condições de desenvolvimento 
aos servidores. Servidores sujeitos a condições de valorização de 
desempenho e de promoção servirão adequadamente aos interesses 
da sociedade. Temos mecanismos para fazer isso sem modificar 
significativamente as leis existentes em nosso Estado. 

Mais do que avaliarmos cada pessoa isoladamente, é importante 
avaliarmos as instituições constitutivas do Estado. Se não tivermos 
mecanismos para isso, de pouco valerá a avaliação individual, embora 
necessária e importante. 

Em sua fala, nosso Líder estabeleceu alguns parâmetros 
absolutamente legítimos, com os quais concordo. Mas também 
defendo uma estrutura de Estado que permita a avaliação, não a cada 
semestre, mas diariamente, a fim de colocarmos o Estado a serviço 
do bem comum, na lógica da promoção do ser humano, e não na 
lógica de sua desvalorização. Temos de fazer isso permanentemente. 
É uma condição importante para nós. É o momento adequado para 
examinarmos as reformas nessa lógica. Temos de tratar de um 
Estado degenerado, caótico, cheio de vícios, injusto para a imensa 
maioria da sociedade, que garante privilégios apenas a alguns, às 
vezes até como direitos adquiridos. Esse Estado, temos de combatê
lo. 

Digo ao Governador Aécio Neves e a todos os seus apoiadores que 
estudaremos carinhosamente todas as ações que forem realizadas 
aqui, com o objetivo de termos um Estado mais justo, transparente, 
eficaz e efetivo do ponto de vista do atendimento às necessidades 
fundamentais do povo. O PT não deixará de dar sua importante e 
valiosa contribuição, mas não podemos admitir que a proposta do 
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Governo seja a melhor, que tenha de ser aprovada como veio,.(-~~ 
como está. 

O Deputado Rogério Correia já apresentou uma questão 
fundamental. Que sentido há.em fazermos avaliação de desempenho 
em uma estrutura de Estado em que a imensa maioria dos recursos 
humanos está contratada de maneira irregular? Não preciso fazer 
nenhuma lei nova, não preciso modificar nada no Estado, do ponto de 
vista de sua modernização, antes de cumprir o que manda a 
Constituição e a estrutura legal do Estado. Quantos são os contratos 
irregulares? A maioria. Por que o Governador do Estado 
diagnosticando essas distorções, não adota medidas para corrigi-las? 
Por que tanta dificuldade em estabelecer o concurso público como 
parâmetro institucional de ingresso dos servidores na estrutura de 
Estado? Temos leis, temos Constituição. 

O Estado que queremos, o Estado que defendemos, define 
constitucionalmente o mínimo a ser aplicado no setor de saúde. Mas 
nem o Governo passado nem os que o precederam cumpriram a 
ordem constitucional vigente, de distribuição dos recursos públicos, de 
organização, objetivando a cidadania. 

Com tranqüilidade, com responsabilidade e com muito empenho 
analisaremos a proposta do Governador Aécio Neves. Apoiaremos e 
votaremos o que houver de bom. E aprimoraremos o que for 
necessário, a fim de que o Estado seja melhor. 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 logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião -
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO 
, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 20/5/2003 ' 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, André Quintão e Marília Campos, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimen~al, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião I e, em virtude da 

I 
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aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
requerimento do Deputado João Bittar ao Presidente da ALMG, 
solicitando a realização de um Congresso Estadual de 
Desenvolvimento Social; ofício do Sr. Ricardo Berzoini, Ministro de 
Estado da Previdência Social, justificando sua ausência por ocasião 
da entrega de documento resultante do seminário sobre a Reforma da 
Previdência. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Lei no 119/2003 (Deputado André Quintão); 254/2003 
(Deputado Pinduca Ferreira); 283/2003 (Deputada Marília Campos). 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados em turno único, cada um 
por sua vez, os Projetos de Lei n°S 231/2003 e 255/2003 com a 
Emenda n°1 (relator: Deputado André Quintão). Submetido a votação, 
é aprovado o Requerimento no 627/2003. Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em que 
solicita a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei 
no 668/2003, que insitui o programa Primeiro Emprego; Marília 
Campos, em que solicita seja reiterado pedido ao Sr. Rômulo Antônio 
Viegas, Subsecretário de Trabalho e Assistência Social, de que envie 
cópia do relatório de gestão do Fundo Estadual de Assistência Social, 
nos anos de 2001 e 2002. A Presidência deixa de receber o 
requerimento do Deputado João Bittar por se tratar de matéria 
prejudicada, uma vez que o assunto nele contido foi amplamente 
discutido na 2a Reunião Extraordinária do dia 29/4. O Deputado Célio 
Moreira transfere a Presidência à Deputada Marília Campos e 
apresenta requerimentos (2) em que solicita a realização de audiência 
pública para debater a proposta de emenda à constituição que trata da 
Reforma da Previdência, elaborada pelo Governo Federal, 
especificamente os dispositivos referentes aos policiais e bombeiros 
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militares estaduais; e a realização de reunião conjunta com a _ 
Comissão· de Meio Ambiente, em Pains, para debater a .exploraçao 
mineral naquele município. Colocados em votação, são aprovad~~ 0! 
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Presidente, cumpn a 
finalidade da reunião, agradece a presença dos parlame~ta;~s, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordmana, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de.i2.Q03,"c.;,ik~~~~~c :;<' ·- · · .; ·'" · ' 

Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Mariâ José Hauelsen. · 

. TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 246/2°

03 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

. . . . Relatório . . rsado 
De IniCiativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de 1~1 ora a_n~ 1 

1 de 
propõe seja declarada de utilidade pública a Fundaçao Mumci_P~ . 
Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -, com sede nesse m~nl_c 1 P 10 ·• 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame ~re~~~~~rd: 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua JUndiCI a t' 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Cabe agora a es e 
órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação ESU _ 
A Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba - FUM _ 

presta à comunidade local e regional serviços de apoio e exten~a~ 
educacionais através de convênios com escolas de ensm 
fundamental e médio, públicas e privadas, gratuitamente <:u a preços 
simbólicos, objetivando a melhoria da qualidade da e~ucaça~. b de 

Além do mais, publica e distribui a revista "Conexao FEU • 0 r~ as 
cunho científico-pedagógico, e mantém o Centro de Pesq~IS 
Paleontológicas onde se desenvolvem importantes pesqulsads, , ~ a 
registro e mostra permanente de descobertas_ ~o cam, .

1 
do 

geobiologia e palentologia, especialmente referente a nque~a tossi 
período cretáceo. . 1 e 

O Museu dos Dinossauros da FUMESU, hoje conhecido naclona 
internacionalmente, oferece aos visitantes rico acervo d:e peças 
fossilíferas, exclusivas, de extrema importância científico-cultural. 

-------· 
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Conclusão 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
246/2003 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 2003. 
Leonídio Bouças, relator 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 415/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em questão 

pretende declarar de utilidade pública o Instituto da Comunidade 
Missionária de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora - ICME-JF -, 
com sede nesse município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Instituto da Comunidade Missionária de Emaús na Arquidiocese 

de Juiz de Fora - ICME-JF - é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
de natureza filantrópica e de cunho religioso católico, que tem por 
finalidade congregar adultos e jovens para evangelização; promover 
periodicamente cursos que tenham por diretriz valores humanos e 
cristãos; proporcionar aos jovens meios que os levem a um 
crescimento em sua fé, à adesão à Igreja e aos seus legítimos 
pastores; e colaborar, sempre que possível e solicitado, em atividades 
paroquiais, regionais, diocesanas, arquidiocesanas ou nacionais, 
cujos objetivos se enquadrem dentro da sua própria filosofia. 

Para alcançar seus objetivos e especialmente para dar assistência 
aos que dele se valem, não fará distinção de raça, nacionalidade, 
nível social ou opinião política. 

Por outro lado, verifica-se na documentação que instrui o processo 
em curso que o art. 1°, § 1°, do seu estatuto prevê não perceberem 
remuneração os membros no exercício de cargos diretivos ou 
deliberativos, enquanto _o art. 24 determina que, em caso de extinção 
da entidade, o seu patrimônio remanescente reverterá para o Mosteiro 
Benedito da Santa Cruz, sediado em Juiz de Fora. 
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Pelo que foi aduzido, consideramos a citada entidade . 

perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública. 
Conclusão 

Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei no 415/2003. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 445/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A Deputada Cecília Ferramenta, por meio do Projeto de Lei no 

445/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche 
Comunitária Pequeno Lar, com sede 110 Município de Coronel 
Fabriciano. 

Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Todos os requisitos definidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 

27/7/1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública 
estadual, foram documentalmente comprovados pela instituição 
interessada no agraciamento do título declaratório em causa. 

Além do mais, constatamos que o art. 25 do estatuto da Creche 
Comunitária Pequeno Lar determina que, no caso de sua extinção, o 
patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere, 
e o art. 26 prevê que os cargos da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e 
Deliberativo não serão remunerados. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 445/2003, na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Weliton Prado -

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°459/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em análise 
! 

--~ 
.1 
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pretende declarar de utilidade pública o Congado Viagem de 
Maria de Carmo do Paranaíba, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
_ Constituição de Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade, modificando-a, cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
determina o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Congado Viagem de Maria é uma entidade civil de direito privado, 

sem fins lucrativos e que não remunera os membros da sua diretoria, 
nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus dirigentes, 
conforme estabelece o art. 22 do seu estatuto. Tem como finalidade 
principal a divulgação do folclore e de outros movimentos culturais que 
visem preservar e difundir a cultura afro-brasileira, bem como a 
promoção de seus associados e sua integração com a comunidade e 
com outras instituições que tenham como objetivo maior valorizar as 
duas culturas. 

Fundada em 25/8/99, encontra-se em pleno e regular funcionamento 
desde então. 

Cabe ressaltar que o art. 33 do estatuto da referida entidade 
determina que, em caso de dissolução, os bens serão doados a 
instituição congênere. 

Pelo exposto, consideramos a associação perfeitamente habilitada a 
receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 459/2003 com a Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 460/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela 

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Ensino e Pesquisa de Unaí - AEPU -, com sede nesse município. 

Considerado o projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça, 

jurídico, constitucional e legal, quando lhe- foi :ap·~, , .... ,...n.n 

Emenda n° 1, cumpre a este colegiado agora apreciá-lo 
conclusivamente, conforme prevê o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Ao instituir uma entidade sem fins lucrativos, era determinação de 

seus fundadores oferecer à população unaiense a criação e 
manutenção de estabelecimentos de ensino de 1°, 2° e 3° graus, 
institutos de pesquisas científicas e centros de divulgação cultural e 
técnicos, objetivando o aperfeiçoamento da educação e a formação de 
profissionais especializados. Dessa maneira, além de assegurar 
assistência educacional a estudantes carentes que demonstrem 
aptidão para o curso escolhido, colabora com entidades públicas e 
privadas na área de ensino e serviços. 

Dada a natureza das atividades da Associação, que estimula a 
educação voltada para os menos favorecidos, fica clara a sua 
importância social para a comunidade em que está inserida. 

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

460/2003 com a Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 55/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Dª.autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei no 
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. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 22/2/2003, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 61, inciso XIV, da Constituição do Estado estabelece 

expressamente: 
"Art. 61- Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do 



1566 
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente: 

···································································· 
XIV- bens do domínio público;". 

" Co~f~rme_ e~si~a C~lso Antôni? Bandeira de Mello, a expressão 
domm1o publico des1gna o conjunto de bens, móveis ou imóveis, 

pertencentes ao Estado. Na mesma linha de entendimento Cretella 
Júnior afirma que bens do domínio público são "o conjunto d~s coisas 
móveis _e i~óveis de que é detentora a Administração, afetadas quer a 
seu propno uso, quer ao uso direto ou indireto da coletividade 
subm~tidas a regime jurídico de direito público derrogatório ~ 
exor~lt~n.te do direito comum". Em sintonia com a definição 
doutnnana, a Carta Estadual dispõe, em seu art. 12: "formam o 
domínio público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis 
os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de su~ 
competência". 

_É precisa~e_n~e esse o ~aso do Estádio Governador Magalhães 
P1nto, o M1ne1rao, bem publico estadual que se encontra sob a 
administração da ADEMG. Portanto, resulta inequívoca a competência 
desta Assembléia para legislar sobre o Estádio do Mineirão. 
Outrossim, não há, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa 
qu~ represente óbice a que este parlamento deflagre o processo 
leg1slat1vo sobre a matéria. 

Conquanto inexistam óbices de ordem formal ao projeto, 
e~te~d.emos q.ue,. no que toca ao seu conteúdo, há violação ao 

. pnnc!p1o const1tuc1onal da razoabilidade. Com efeito, não nos parece 
r~zoavel que uma _lei limite a utilização do Mineirão somente para fins 
?lr_etamente relacionados a esportes, visto que, na verdade, há 
mumeros outros eventos de forte apelo popular, como "shows" 
eventos religiosos, concursos públicos e outros, os quais não teria~ 
um _local adequado para a sua realização, principalmente se 
considerarmos que a administração do Mineirão fica a cargo da 
ADEMG, esta sim, a instância própria para avaliar, em cada caso 
concreto, a adequação ou não de se realizar um dado evento no 
estádio. Torna-se oportuno invocar a distinção conceitual existente 
entre atos vinculados e atos discricionários. Todo comando legal há 
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de buscar a consecução do interesse público. Não há como 
conceber um comando normativo que sinalize na direção contrária. Na 
busca da realização desse mister, muitas vezes, o legislador prefigura 
de maneira objetiva o modo de execução do enunciado legal. Nesses 
casos, é possível ao legislador antever, abstratamente, a melhor 
maneira de se atingir o fim almejado pela norma, que, em última 
análise, consubstancia-se na consecução do interesse público. Sendo 
assim, o administrador acha-se vinculado aos precisos termos da lei, 
cumprindo-lhe aplicá-la nos objetivos termos em que foi formulada. 
Daí dizer-se vinculado o ato expedido nessas condições. Já em outras 
hipóteses, não é dado ao legislador antever, de maneira tão objetiva, 
o melhor modo de execução da lei. É que, dada a natureza da matéria 
tratada, o seu disciplinamento em termos rigidamente objetivos 
poderia conduzir a situações contrárias ao interesse público no 
momento de sua aplicação. Nesses casos, a formulação legal deve 
ganhar contornos menos nítidos, de modo que remanesça uma 
margem de discricionariedade para o administrador avaliar, segundo 
as especificidades de cada situação, a melhor maneira de aplicar a lei. 
Diz-se discricionário o ato assim praticado. 

Confira-se, a propósito, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
"Deveras, o que sucederia se o legislador estabelecesse sempre 

vinculação, em vez de discrição administrativa? Dada a multiplicidade 
e a variedade das situações fáticas possíveis, quando a regra de 
direito tipificasse uma delas em termos objetivos, teria manietado o 
administrador, ao prefigurar como obrigatória, perante aquela situação 
tipificada em termos incontrovertíveis, uma dada e única providência 
que, eventualmente, seria inconveniente para os próprios interesses 
públicos que a norma pretendeu satisfazer". 

Deve-se ressaltar que o grau de indeterminação semântica 
decorrente da abertura do texto normativo, nos casos de 
discricionariedade, reduzir-se-á em face dos balizamentos fornecidos 
pela situação de aplicação da norma. E somente o administrador se 
põe face a face com as situações de aplicação. Daí a conveniência de 
deixar remanescer, quando da elaboração da lei e conforme a matéria 
tratada, uma margem de discricionariedade que permita ao 
administrador aferir qual decisão melhor consulta ao interess~ público. 

Feitas essas considerações, cumpre volver nossa atençãÇ> para o 
I 
' 
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projet<: em exa~e. ~ste, ao prefixar de maneira peremptória a 
v~daçao da ut1hz~çao do Estádio do Mineirão para eventos não 
diretamente relacionados a atividades esportivas, elimina por 
completo essa margem de discricionariedade do administrador. 
Ressalte-se que a justificativa de tal proibição seria evitar a ocorrência 
de danos _ao. gramado do Estádio em decorrência da realização de 
e~entos nao ll~ados ,~o esporte. Ora, vê-se claramente que o projeto, 
m1rando um f1m leg1t1~o, el~g~u um meio absolutamente impróprio 
para ~ su~ consecuçao. lnst1tu1da a medida legislativa preconizada, 
re~tara evidente o comprometimento do interesse público, senão 
veJamos. 

A, L~i no 11.176, de 6/8/93, que reorganiza a Administração de 
E!'t~d1?s do Estado de Min~s Gerais - AD~~'G -, dispõe, em seu art. 
3 .' _mc1~o IV, que compete aquela autarquia promover e incentivar a 
ut1llzaç~o d~ ~uas dependências para práticas esportivas, artísticas, 
cul~ura1s, rellg1osas e de lazer". A realização desses eventos dá-se por 
me1o de contratos e convênios, sendo importante ressaltar que os 
valores arrecadados costumam ser mais expressivos que os 
provenientes dos jogos de futebol. Ressalte-se que a ADEMG toma as 
medidas necessárias à proteção do gramado; bem como das demais 
dependências do Estádio, sobretudo quando da realização de "shows" 
que demandam instalação de palco, torres de som e de iluminação, 
mon~a~e~ e. desmontagem de equipamentos e, principalmente, 
p:ov1denc1as ligadas ao acesso e liberação do público. São utilizados 
Sistemas de proteção ao gramado que distribuem de maneira uniforme 
a _ca_rga sobre el~ aplicada, além de tapetes de manta geotêxtil, para 

· ot1m1zar a proteçao. 
Es~e conjunto de medidas de manutenção e proteção do Estádio 

permite a sua variada utilização, em conformidade com a tendência 
mun~ial de multifuncionalidade dos estádios de futebol, os quais se 
dest1nam à realização de atividades religiosas, de entretenimento, de 
c?nc~~so~, _de comemorações etc., sempre tendo-se presente o poder 
d1scnc1onano da ADEMG para aferir a adequação ou não de se utilizar 
o Estádio em cada caso concreto. 

Considerando que a. razoabilidade pode ser concebida como 
adequação de meios a fins, afigura-se evidente o caráter 
desarrazoado da medida proposta. É certo que o fim colimado - a 
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preservação do gramado do Mineirão- seria alcançado, todavia a 
um preço excessivamente alto. Cumpre dizer que, na caracterização 
doutrinária do princípio da razoabilidade, uma de suas notas principais 
é a da proporcionalidade no sentido estrito, vale dizer, o propósito 
legislativo há de ser alcançado da maneira menos onerosa possível. 
Não é dado ao legislador prescindir de um meio ostensivamente 
menos gravoso para a consecução dos fins legais, o que, a toda 
evidência, contraria o interesse público. 

Por derradeiro, cumpre dizer que este parecer não exorbita do juízo 
de admissibilidade que lhe toca emitir, porquanto é inegável a nota de 
juridicidade de que se reveste o princípio da raz5'abilidade, insC::rito.rio 
"caput" do art. 13 da Constituição do Estado. E oportuna a lição de 
José Adércio Leite Sampaio, segundo o qual "o princípio da 
razoabilidade se inscreve como parâmetro para aferição do regular 
exercício do poder normativo do Estado, por meio de um exercício 
teleológico de revelação da necessidade, adequação e 
proporcionalidade da disciplina normativa. Pela adequação se visa 
revelar um nexo objetivo entre o texto ou o meio que institui e a sua 

finalidade". 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 55/2003. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Weliton Prado, relator -

Gilberto Abramo- Ermano Batista -Gustavo Valadares- Paulo Piau -

Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 57/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 
no 57/2003 visa a alterar a Lei no 10.379, de 10/1/91, que reconhece 
oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação 
objetivo e de uso corrente a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Oprojeto em exame visa a introduzir na Lei no 10.379, de 10/1/91 

dispo~itivo estabelecendo que o "Estado qualificará servidores para ~ 
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". 

A Lei no 10.379, de 1991, reconhece a Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS - como meio de comunicação oficial no Estado de Minas 
Gerais e determina que, nas repartições públicas, haja profissionais 
capazes de utilizá-la, se necessário, para atendimento ao público 
externo e que a mencionada linguagem conste do currículo da rede 
estadual de ensino. 

A exigência de que o Estado qualifique servidores para utilizar a 
linguagem adotada pelos surdos e mudos, como pretende o projeto 
em exame, apenas aperfeiçoa a mencionada lei. É evidente que, para 
se assegurar a efetividade do disposto na Lei no 10.379, de 1991, é 
nece_s~ário que_ h~ja servidores aptos a utilizar corretamente a Língua 
Bra~1le1ra de S1na1s. Na falta destes, deverá haver a qualificação de 
ser~1dore~ com esse fim. Assim, não se pode afirmar sequer que o 
projeto cna despesa, pois a exigência de se qualificarem profissionais 
par~ a utilização da referida língua encontrava-se implícita na lei, e o 
projeto busca apenas explicitá-la. Saliente-se que a Lei Orçamentária 
em vigor - Lei no 14.595, de 22/1/2003 - prevê dotação orçamentária 
no valor de R$421.883,00 para a atividade de desenvolvimento de 
recursos humanos. 

Contudo, não nos parece correto que a lei defina a origem dos 
recursos, porque cabe ao Poder Executivo, no momento da aplicação 
da nor~a, verific~r qual o melhor mecanismo para alcançar o 
pretendido pelo legislador. Se vão ser utilizados recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador ou recursos próprios, esta é uma decisão 
admini~trativa, que não deve ser restringida pelo legislador, porque, 
adema1s, depend~ da política federal que reja o referido Fundo. Por 
isto, propomos seja dada nova redação ao dispositivo em exame. 

O art. 5o que se pretende incluir na Lei no 10.379, de 1991, visa a 
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obrigar as repartições públicas a afixarem cópia da lei em local · 
visível. Trata-se de uma estratégia eventualmente adotadà · pelo 
legislador para assegurar efetividade à lei, na medida em que amplia o 
conhecimento sobre a norma por parte dos eventuais interessados. 
Embora não se reconheça, em princípio, ofensa aos parâmetros de 
análise desta Comissão, quais sejam juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, faz-se necessário iniciar, nesta Casa, uma reflexão sobre 
esse tipo de estratégia. Não se pode deixar de observar que 
dispositivos dessa ordem revelam o paradoxo do sistema normativo: 

· - ão:introduzidos porque o legislador receia que a lei não venha a ser 
( ·~ . ,.7,.1Jf.!lprida.::pelos órgãos públicos; mas como garantir que o dispositivo 
,. ·· .. · ,,.,.·:'"qu95:determma a afixaçãG -d.e cópia da lei seja cumprido? Ademais, a 

'· "'"'~'populagao'' ,desconhece muitas normas jurídicas porque há um 
excesso de leis em vigor, em decorrência de um fenômeno 
contemporâneo conhecido como "inflação legislativa", pelo qual nós, 
legisladores, temos uma grande responsabilidade. Incluindo-se norma 
similar em todos os diplomas legais que regulam a administração 
pública, porque todos devem ser igualmente conhecidos pelos 
administrados, não haveria espaço físico para a afixação de cópias de 
tantas leis. Tais considerações visam a propor uma reflexão sobre 
dispositivos como o art. 5° que se pretende incluir na Lei no 10.379, 
deixando-se para o juízo de conveniência verificar a pertinência da 
estratégia nele implícita. Por ora, apenas apresentamos nova redação 
do referido dispositivo para ajustá-lo à técnica legislativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 57/2003 na forma do Substitutivo no 1, 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta dispositivos à Lei no 10.379, de 1 O de janeiro de 1991, 

que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio 
de comunicação objetivo e de uso corrente a linguagem gestual 
codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

Art. 1°- O art. 2° da Lei no 10.379, de 10 de janeiro de 1991, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 2°- .............................................. .. 
Parágrafo único - O Estado qualificará servidores púll>licos estaduais 

i 
' 
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para o atendimento ao disposto no "caput" deste artigo.". 

Art. 2° - A Lei no 10.379, de 1 O de janeiro de 1991, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 4°, renumerando-se os demais: 

"Art. 4° - Cópia desta lei será afixada em local visível do setor de 
atendimento externo dos órgãos públicos do Estado.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 90/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
952/2000, "dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica das 
atividades de fiscalização e de defesa institucional, exercidas pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de 
Contas e pelo Ministério Público Estadual, à disposição do cidadão". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo promover a realização de estudo e a 

divulgação pedagógica, nas instituições e órgãos pertencentes ao 
-sistema de ensino do Estado, das atividades de fiscalização e de 
defesa do bem público exercidas pela Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério 
Público Estadual, esclarecendo ao estudante do 2° grau os 
instrumentos de que ele dispõe para o pleno exercício da cidadania no 
que se refere à defesa do patrimônio e dos princípios éticos e morais 
da administração pública. 

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em tela apresenta 
vícios de natureza jurídico-constitucional e legal em alguns de seus 
dispositivos, razão pela qual apresentamos as Emendas nos 1 a 3, ao 
final deste parecer. 

1 
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Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto. ' ·-: 
O parágrafo único do art. 1 o foi objeto. da Emenda no 1, supressiva 

do dispositivo, uma vez que obriga os estabelecimentos de ensino e 
os docentes a incluírem o estudo proposto na disciplina História, 
contrariando frontalmente a autonomia assegurada a esses 
estabelecimentos e aos docentes pelos arts. 12, inciso I, e 13, incisos 
I e 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 
n° 9.434, de 1996). 

O art. 2° do projeto, ao fixar atribuição para o Tribunal de Contas e o 
Ministério Público Estadual, interfere na autonomia desses órgãos. 
Diante disso, apresentamos a Emenda no 2, que dá nova redação ao 
dispositivo, facultando às escolas de 2° grau da rede pública estadual 
a utilização de material pedagógico explicativo das atividades de 
fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na defesa dos seus 
direitos, elaborado pelas instituições mencionadas no art. 1°. 

O art. 3° da proposição contraria o princípio da separação dos 
Poderes, uma vez que interfere na competência do Poder Executivo 
ao estabelecer atribuição para órgão a ele pertencente e diretamente 
subordinado ao Governador do Estado, em franca oposição ao 
disposto no art. 90, V e XIV, da Constituição mineira. O Conselho 
Estadual de Educação, a que se reporta o artigo, vincula-se à 
Secretaria da Educação, órgão diretamente subordinado ao Chefe do 
Poder Executivo e seu auxiliar no exercício da competência privativa 
de direção superior do Poder Executivo. É o que estabelece o art. 90, 
11, da Carta Política mineira. A Emenda no 3, que dá nova redação ao 
art. 3° do projeto, remete ao Poder Executivo a regulamentação da lei. 
Assim, ao Poder competente caberá determinar não só a carga 
horária e a forma de abordagem do tema ao longo das séries do 2° 
grau como também estabelecer a disciplina que melhor recepcionará 
a matéria. 

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte 
conclusão. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 90/2003 com as Emendas n°s 1 a 3, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 



Suprima-se o parágrafo único do art. 1°. 
EMENDA No 2 

Dê-se aG> art. 2° a seguinte redação: 
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"Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, as escolas de 2° grau da 
rede pública estadual poderão utilizar material pedagógico explicativo 
das atividades de fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na 
defesa dos seus direitos, elaborado pelas instituições mencionadas no 
art. 1°.". 

EMENDA No 3 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

cento e vinte dias contados de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Weliton 
Prado. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
109/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Resolução no 
1 09/2003 tem o escopo de sustar os efeitos do "caput" do art. 2° e do 
inciso 11 do art. 3° da Lei Delegada no 51, publicada no "Diário do 
Executivo" de 22/1/2003, que dispõe sobre o Gabinete Militar do 
Governador e dá outras providências, nos termos do inciso XXX do 
art. 62 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão apreciar a juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, oportunidade em que o fazemos na forma que 
se segue. 

Fundamentação 
O "caput" do art. 2° da Lei Delegada no 51 estabelece a competência 

do Gabinete Militar do Governador do Estado, que é um orgao 
autônomo da Administração direta do Executivo, para coordenar e 
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executar atividades de defesa civil, entre outras atribuições. O· 
inciso 11 do art. 3° prevê, na estrutura interna do Gabinete Militar, a 
unidade administrativa denominada Coordenadoria Executiva de 
Defesa Civil - CEDEC. 

A lei em referência foi editada com fulcro na Resolução no 5.21 O, de 
12/12/2002, que delegou ao Chefe do Poder Executivo, no período 
compreendido entre 1° e 31/1/2003, a edição de leis necessárias à 
efetivação de ampla reforma administrativa no âmbito do Poder 
administrador, tendo em vista a racionalização do aparelho burocrático 
estatal. Nos termos da delegação legislativa de que se cogita, ficou 
explicitamente assegurada ao Governador do Estado a prerrogativa 
para "criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, 
incluídos os autônomos, ou unidade da administração direta, bem 
como modificar a estrutura orgânica das entidades da administração 
indireta, definindo sua~ atribuições, objetivos e denominações", 
conforme determina o inciso I do art. 1 o da citada resolução. 

Sendo o Gabinete Militar um órgão autônomo, a definição de 
competências e a modificação de sua estrutura orgânica por lei 
delegada está amparada pelo ato normativo deste parlamento. 
Entretanto, como existem diplomas legislativos distintos que regulam a 
matéria em questão, torna-se oportuno proceder à interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico vigente, a qual consiste em 
cotejar disposições que têm conexão de objeto, para, ao final, verificar 
qual o verdadeiro sentido e alcance das normas jurídicas. Esse 
trabalho de exegese deve levar em conta principalmente o princípio da 
hierarquia das leis, que tem na Constituição da República a fonte de 
toda produção normativa. 

No capítulo referente à segurança pública, o § 5° do art. 144 da Lei 
Maior assegura aos Corpos de Bombeiros Militares, além das 
atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. 

O inciso 11 do art. 142 da Carta mineira, acrescido pela Emenda à 
Constituição no 39, de 1999, prevê a competência do Corpo de 
Bombeiros Militar para coordenar e executar as ações de defesa civil, 
entre outras atribuições consagradas em seu texto. Ademais, o "caput" 
do art. 143 da mesma Carta prescreve que lei complementar 
organizará o Corpo de Bombeiros Militar. Em sintonia qom esse 
mandamento constitucional, foi promulgada a Lei Complementar no 

I 

~---0--------' 
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54, de 13/12/99, cujo art. 3°, I, reproduz, em linhas gerais, a regra 
do inciso 11 do art. 142 da Constituição Estadual. 

Ao cotejar o conteúdo da Lei Delegada no 51, relativamente à defesa 
civil, com os preceitos conexos da Carta mineira e da supracitada lei 
complementar, tem-se a impressão de que a primeira é incompatível 
com as demais normas. Isso porque a prerrogativa de coordenar e 
executar as ações de defesa civil foi deferida a órgãos distintos, a 
saber, ao Corpo de Bombeiros e ao Gabinete Militar do Governador. 
Entretanto, não -se trata de incompatibilidade ou antinomia 
propriamente dita, e sim de aparente duplicidade de atribuições. Para 
constatar a harmonia entre tais diplomas normativos, deve-se evitar a 
interpretação literal, que consiste na mera justaposição de palavras no 
texto legislativo, e utilizar o método teleológico de exegese, voltado 
para a finalidade da regra de direito. Toda norma ditada pelo poder 
público tem um objetivo a ser alcançado, e este corresponde ao 
espírito da norma, pois inexiste preceito legal desprovido de 
finalidade. 

Parece-nos que o comando previsto na Constituição Estadual e na 
referida lei complementar asseguram ao Corpo de Bombeiros a 
coordenação e a execução das atividades de defesa civil apenas sob 
o ponto de vista técnico e operacional. Essa intelecção afigura-se-nos 
implícita no dispositivo constitucional, sobretudo em razão da natureza 
da corporação militar de que se cogita. Ora, o desempenho de 
qualquer atividade pressupõe um mínimo de coordenação. Não há 
como negar a essa instituição a faculdade de atuar nessa seara, uma 
vez que tal comando emana diretamente da Lei Maior. 

Com a superveniência da lei delegada que se pretende impugnar, foi 
deferida ao Gabinete Militar do Governador a prerrogativa de 
estabelecer as diretrizes políticas para a defesa civil, as quais 
nortearão as ações do Corpo de Bombeiros. O primeiro deverá definir 
o planejamento estratégico para proteger os cidadãos e traçar as 
linhas gerais nessa matéria; ao segundo cabe a coordenação e a 
execução técnicas de tal atividade, observadas as diretrizes 
determinadas pelo Gabinete Militar. 

Não há na ConsUtuição do Estado nenhuma disposição que exija lei 
complementar para a organização do Gabinete Militar, diferentemente 
do que ocorre com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 
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Conseqüentemente, o objeto da lei delegada em· referência não · 
constitui matéria reservada a espécie legislativa sujeita a quórum 
qualificado de maioria absoluta, de maneira que é lícita a disciplina do 
assunto mediante lei delegada ou ordinária. 

Assim, em face do ordenamento jurídico em vigor, há, em Minas 
Gerais, dois órgãos da administração direta responsáveis péla 
segurança pública no que tange à ·defesa civil: o Gabinete Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar. O primeiro atua precipuamente na fixação 
de métodos e parâmetros de ação; o segundo tem por objetivo 
predominante a execução efetiva dessa atividade, observados os 
critérios previamente definidos pelo Gabinete Militar do Governador. 
Não há dúvida de que existe, no caso em exame, correlação entre as 
atribuições dos dois órgãos. Todavia, essa conexão de competências 
não se nos afigura suficiente para negar aplicação à norma delegada, 
que não extrapola nem restringe o alcance das normas 
constitucionais. 

Por derradeiro, saliente-se que a impugnação de lei delegada pela 
Assembléia Legislativa pressupõe a efetiva extrapolação dos limites 
formais e materiais previstos na mencionada resolução, conforme 
determina o inciso XXX do art. 62 da Carta mineira. Se essa 
exorbitância de prerrogativa não estiver claramente delineada no ato 
normativo baixado pelo Governador do Estado - como é o caso em 
tela -, não há que se falar em sustação da eficácia da norma 
delegada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução no 
109/2003. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Weliton Prado (voto contrário) - Leonardo Moreira - Gustavo 
Valadares - Paulo Piau - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 126/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório · 
De autoria do Qeputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 

análise, resultante do desarquivamento do Projeto 1 de Lei no 
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1.809/2001, dispõe sobre as consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos estaduais e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública, cabendo a este órgão colegiado, nos termos regimentais, 
emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em exame autoriza a administração pública estadual a 

promover, por meio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, descontos na folha de pagamento dos servidores 
públicos ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, 
autárquica e fundacional, para fins de amortização de empréstimos 
tomados em entidades de previdência privada e instituições bancárias 
ou financeiras. Estabelece que os descontos só poderão ser feitos 
mediante prévia e expressa autorização do servidor, não devendo 
ultrapassar o limite de 20% do valor total da sua remuneração mensal. 
Prevê, ainda, que, mediante comunicado prévio ao órgão responsável, 
o desconto de qualquer das parcelas poderá ser suspenso, devendo, 
nessa situação, ser a parcela descontada no pagamento do mês 
subseqüente, caso em que o limite de 20% poderá ser ultrapassado. 

O projeto merece especial atenção tendo-se em vista a prática 
constante e crescente de descontos nos vencimentos dos servidores 
públicos em virtude C!e convênios realizados entre o poder público e 
entidades privadas. E de ressaltar que tais descontos se amparam 

. sempre na autorização do servidor, que, frente às facilidades 
proporcionadas na concessão desses empréstimos, utilizam cada vez 
mais esse recurso, comprometendo, assim, considerável parcela de 
sua remuneração. 

O desconto em folha de pagamento, segundo a lição de Hely Lopes 
Meirelles, "é forma administrativa usual para a retenção de 
contribuições de previdência, de impostos de renda, de quantias 
pagas indevidamente aos servidores, de empréstimos contraídos no 
serviço, de aquisições ou consumações feitas na própria repartição ou 
por seu intermédio. Essa modalidade de desconto é legítima quando 
realizada na forma e limites previstos no estatuto respectivo e não 
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houver dúvida sobre a quantia a ser reposta." (MEIRELLES, Hely · .. 
Lopes. "Curso de Direito Administrativo". São Paulo: Malheiros. 22a 
ed., p. 408.) 

Nota-se, assim, que o desconto em folha de pagamento, na fornia 
aceita pela doutrina, envolve, via de regra, relações havidas entre 
órgãos ou entidades da administração pública e servidores. Assim, os 
descontos de imposto de renda, de contribuições previdenciárias, de 
empréstimos contraídos na administração pública . ou por seu 
intermédio são feitos diretamente na folha de pagamento, uma vez 
que a relação se estabelece entre essa administração e seus 
servidores. Nesse caso, é desejável, até por questões de 
economicidade e racionalidade, que o desconto seja feito na folha do 
servidor, para evitar operações desnecessárias. Ainda nesses casos, 
a doutrina prevê a necessidade de lei para legitimar tais descontos, 
como apontamos, segundo a lição de Meirelles. 

Entretanto, o que o projeto de lei em análise visa não é limitar essas 
consignações compulsórias, instituídas por lei, que não implicam, a 
nosso ver, problema jurídico. Também não está o projeto cuidando de 
limitar o desconto em folha de pagamento em .favor de sindicatos e 
associações de classe, descontos esses autorizados pelo § 2° do art. 
34 da Constituição do Estado. 

O que se pretende regular são as chamadas "consignações 
facultativas" para fins de amortização de empréstimo, que dependem 
do simples credenciamento de entidades privadas na administração 
pública, por meio de convênios ou contratos administrativos, e da 
anuência do servidor para que o desconto seja consignado em seu 
salário . 

De acordo com essa prática, a situação se concretiza da seguinte 
forma: a administração pública credencia as instituições 
consignatárias, que são destinatárias dos créditos, e o servidor, uma 
vez que realize com essas instituições um contrato de compra e venda 
ou de empréstimo mercantil, irá amortizar sua ou suas prestações, por 
meio do desconto em folha de pagamento. 

Essa prática confere às consignações em folha de pagamento uma 
outra dimensão: tais instituições, que auferem lucros a partir da 
cobrança de juros, eliminam sua margem de risco, . pois a 
administração pública passa a garantir o cumprimento da obrigação 

I 
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assumida pelo servidor. 

São fortes os argumentos em prol dessa atuação da administração 
pública com a finalidade de facilitar o crédito para os seus servidores. 
Ademais, trata-se de uma situação fática que vem se consumando no 
âmbito dessa administração, o que faz surgir a necessidade de que 
venha a ser regulada pelo direito administrativo. Atualmente, a matéria 
não é regulamentada por lei, tendo sido tratada por decretos que, 
aplicados ao Poder Executivo, estendiam-se aos servidores da 
Assembléia Legislativa por força de decisão de sua Mesa. Encontra
se em vigor o Decreto no 42.103, de 19/11/2001, que dispõe sobre a 
consignação em folha de pagamento dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas da administração direta, das autarquias e 
fundações vinculadas ao Poder Executivo. O decreto regula tanto as 
consignações compulsórias, que não são objeto da proposição em 
exame, quanto as facultativas; no tocante às últimas, ele o faz de 
forma ampla, ao contrário do projeto, que trata apenas das 
consignações facultativas para fins de amortização de empréstimos 
contraídos pelo servidor. 

No nosso entendimento, o projeto em exame não encontra óbice 
jurídico, constitucional ou legal para tramitar nesta Casa, pois trata de 
estabelecer regras disciplinares de um serviço a ser prestado pela 
administração pública estadual. De acordo com o disposto no § 1 o do 
art. 25 da Constituição da República, são reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam por ela vedadas. É importante, 
todavia, que o projeto apenas estabeleça regras gerais a serem 
seguidas pela administração de pessoal dos três Poderes, sem entrar 

· na seara de discricionariedade cabível a cada um. 
Ressaltamos, ainda, a necessidade de que o projeto estabeleça 

requisitos e procedimentos para o credenciamento das instituições 
consignatárias, de forma a se evitar o credenciamento de instituições 
não idôneas, que praticam juros abusivos e atuam de forma ilegal, fato 
que recentemente ocorreu em nosso Estado. 

Importante também que a proposição estabeleça uma margem 
consignável da remuneração de cada servidor, com vistas a preservar 
o caráter alimentar de que se revestem os vencimentos dos 
servidores. Essa natureza, como bem aponta Hely Lopes Meirelles, 
"não permite sejam eles retidos pela Administração, nem admite 

------------.····~ 
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arresto, seqüestro ou penhora, consoante dispõe o art. 649, IV, do ., 
Código de Processo Civil". Somente é admitido o desconto em folha 
para as prestações alimentícias devidas pelo servidor público, de 
acordo com o art. 734 desse Código e o art. 124 do .. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado. Consideramos, pois, oportuna a 
adoção da margem consignável de 20% · do valor total da 
remuneração, provento ou pensão do servidor. 

Ressalte-se, ainda, que o projeto está criando para a administração 
uma função atípica, o que pode ocasionar entrave operacional e 
financeiro para ela, que, por meio de sua área financeira e de pessoal, 
irá celebrar convênios com instituições privadas, analisar a situação 
de cada servidor para detectar a sua margem salarial consignável e 
servir, ainda, de pagadora de obrigações assumidas por seus 
servidores. Essas operações, além de demandarem um serviço 
específico para sua realização, representam custos para os cofres 
públicos. Com base nestes argumentos, foi encaminhada a esta Casa, 
na legislatura passada, pelo Governador do Estado, mensagem 
encaminhando veto à Proposição de Lei no 14.506, que permitia o 
pagamento dos servidores públicos em qualquer cooperativa de 
crédito que se credenciasse na administração pública. Torna-se clara, 
pois, a necessidade de se limitar essa atuação administrativa, sob 
pena de se inviabilizar o trabalho dos órgãos encarregados do 
processamento da folha de pessoal, além do desatendimento ao 
interesse público. Afinal, o objetivo da administração pública é o 
atendimento do interesse coletivo, e não, o gerenciamento dos 
interesses de seus servidores. Por esta razão, sugerimos a cobrança 
de tal serviço em valores fixos, a ser efetuada mediante desconto no 
ato de repasse à entidade consignatária. 

Vislumbramos, dessa forma, a possibilidade de aprimorar a 
proposição em referência, razão pela qual apresentamos, ao final 
deste parecer, o Substitutivo no 1, que visa a enquadrar a matéria nos 
princípios constitucionais norteadores das atividades da administração 
pública e a limitar a incidência dos credenciamentos. 

No substitutivo apresentado, incluímos, no rol das entidades 
consignatárias a serem credenciadas perante a administração, as 
cooperativas de crédito constituídas nos termos da Lei Feçieral no 
5.764, de 12/12/71. Tais entidades não visam ao lucro mercan~il e são 
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estruturadas de forma a "promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade". 

Propomos, ainda, reparos nas disposições referentes à suspensão 
temporária ou definitiva das consignações em folha, previstas nos 
arts. 2o e 3o do projeto. Entendemos que tais suspensões devem ser 
prec~dida~ . de acordo entre as partes - servidor e instituição 
cons1gnatana -, que deverão pactuar o novo modo de desconto, e, no 
caso de suspensão temporária, o desconto nos meses posteriores 
deve observar, da mesma forma, o limite de 20% da remuneração do 
servidor. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 126/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor 

público do Estado para fins de amortização de empréstimo e dá outras 
providências .. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Para fins de amortização de empréstimo, a consignação em 

folha de pagamento de servidor público ativo, aposentado e 
pensionista da administração direta, autárquica e fundacional fica 
condicionada a determinação legal ou judicial ou a expressa 
autoriza~ão do servidor em favor de instituição consignatária 
credenciada perante a administração pública, nos termos desta lei. 

_Parágraf? único - A consignação de que trata o "caput" desse artigo 
nao podera exceder, mensalmente, a 20% (vinte por cento) do total da 
remuneração, provento ou pensão do servidor, depois de descontadas 
as contribuições obrigatórias. 

Art. 2o - Poderá ser credenciada perante a administração pública, 
nos termos do art. 1 o desta lei: 

I- instituição constituída sob a forma de cooperativas de economia e 
crédito mútuo, de acordo com a Lei Federal no 5. 764, de 16 de 
dezembro de 1971; 

11 - entidades de previd~ncia pública e privada; 
111 - instituição bancárias ou financeiras credenciadas pelo Banco 

Central do Brasil; 

j 

IV- entidade de classe, associação e clube representativos de 
servidores públicos. 
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§ 1 o - Cada um dos Poderes ou entidade indicará o órgão 
competente para credenciar as instituições consignatárias. · 

§ 2° - O credenciamento será deferido pelo órgão competente após 
o,exame da documentação da instituição consignatária, atendidos os 
requisitos estabelecidos nesta lei. 

§ 3° - A instituição consignatária comunicará ao órgão responsável 
pelo credenciamento qualquer alteração cadastral, bem · como a 
inclusão ou exclusão de consignação. 
~ Art. 3° - Mediante comunicação prévia ao órgão responsável e 
. aquiescência da instituição consignatária, fica o servidor autorizado a 
·suspender o desconto de qualquer das parcelas do empréstimo em 
sua remuneração. 

§ 1 o - O disposto no parágrafo único do art. 1 o desta lei prevalecerá 
.. mesmo no caso de suspensão do desconto de qualquer das parcelas, 
conforme previsto no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Os encargos financeiros decorrentes da suspensão do 
desconto de que trata este artigo, se previstos em contrato, serão de 
responsabilidade do servidor. 

Art. 4°- Na impossibilidade de manutenção do desconto em folha de 
pagamento por motivo de ameaça à sua subsistência, o servidor 
poderá cancelá-lo com a aquiescência da instituição consignatária, 
eximindo-se o poder público de qualquer responsabilidade. 

Art. 5° - Obedecida a margem consignável estabelecida no parágrafo 
único do art. 1 o desta lei, o desconto para fins de amortização de 
empréstimo poderá ser concedido em favor de até cinco instituições 
consignatárias. 

Art. 6° - A administração pública pode, a qualquer tempo, 
descredenciar a instituição consignatária que não comprovar o 
atendimento das exigências legais, comunicando o fato aos servidores 
e divulgando-o por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes 
do Estado. 

Art. r - A divulgação do limite para os descontos de que trata esta 
lei e de outros dados relativos à folha de pagamento do servidor fica 
sujeita a sua expressa autorização. , 

Parágrafo único - A utilização irregular ou a divulgação de d.ados da 
I 
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folha de pagamento importará responsabilização do agente que a 
ela tenha dado causa. 

Art. 8° - Para cobertura do custo operacional decorrente das 
consignações previstas nesta lei, o Estado poderá cobrar da 
instituição consignatária de O, 1 O% (zero vírgula dez por cento) a 
0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) do valor do desconto mensal 
na folha de pagamento de cada servidor. 

§ 1 o - Os percentuais a serem cobrados das instituições 
consignatárias serão regulamentados por cada um dos Poderes e 
previstos no contrato de credenciamento. 

§ _2° -.O pagam~nto da contribuição prevista no "caput" deste artigo 
sera fe1to por me1o de desconto, pelo Estado, do percentual definido 
em contrato sobre os valores a serem repassados à instituição 
consignatária. 

Art. go - A consignação de que trata esta lei não implicará 
responsabilidade do Estado por dívida, inadimplência, desistência ou 
pendência de qualquer natureza assumida pelo servidor, aposentado 
ou pensionista perante a entidade consignatária. 

Art. 1 O - Os descontos atuais em folha de pagamento para fins de 
empréstimo serão mantidos até a amortização da última parcela, 
devendo a instituição consignatária adequar-se às disposições desta 
lei. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 152/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
152/2003, que se origina do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.778/2001, visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem 
- DE~ - MG a assumir o controle e a manutenção da estrada que 
menc1ona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto 
distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça, de 
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Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização 

.. Financeira e Orçamentária. 
Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o 
art. 102, 111,_ "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle 

e a manutenção das estradas que ligam os Municípios de Berilo a 
Jenipapo de Minas, Manga a Miravânia e Monte Azul a Gameleiras. A 
matéria foi apresentada na legislatura passada, não obtendo êxito na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 
municípios, prevê: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 

111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas 
a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal. Federal, 
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Co~stituição 

I 
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Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar uma ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, 
conforme estabelece o mencionado Diploma Legal. Saliente-se, de 
outra forma, que a Lei no 14.595, de 2003, (lei orçamentária) prevê 
dotação orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios e, 
como subprograma, a melhoria em rodovias (Vol. 11-A - Orçamento 
Fiscal da Administração Direta e Indireta - Programa de Trabalho do 
DER-MG, pág. 320). 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, 
sendo, por isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua 
obra clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito 
Constitucional" (ed. "Revista dos Tribunais", 1964, p. 18), invocando 
as lições de Seabra Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e 
obrigatória ( ... ),e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que 
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar 
a lei entre os demais atos do Estado". Se o projeto não inova a ordem 
jurídica, não deve, pois, prosperar nesta Casa. 

Ressalte-se, ademais, que, de qualquer forma, o Estado precisa da 
aquiescência do município para assumir os mencionados trechos 
rodoviários. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a 
autorização legal para implementar a ação almejada pelo autor, a via 
jurídica adequada é a apresentação não de um projeto de lei, mas de 
um requerimento para solicitar providências a órgão da administração 
pública o qual será apreciado conclusivamente por uma das 

· comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Esse vem sendo o entendimento majoritário adotado por esta 
Comissão desde a legislatura passada, conforme se verifica no caso 
dos Projetos de Lei nos 1.427 e 1.703/2001 e 201/2003. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 152/2003. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 

j 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 
174/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em exame 
dispõe sobre a informação e a orientação, relativas à legislação,· ao 
sistema e aos procedimentos para transplante de órgãos,. a serem 
prestadas aos pacientes e seus familiares. 

A proposição decorre do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
2.142/2002, do Deputado Eduardo Brandão, nos termos do art. 232, 
XXXII, do Regimento Interno. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

À proposição foi anexado, conforme publicação de 1°/3/2003, o 
Projeto de Lei no 53/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, por 
guardarem semelhança entre si, observada a regra de precedência, 
na forma do art. 173, § 3°, do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposta sob comento tem por objetivo impor a determinadas 

instituições prestadoras de serviços de saúde a obrigação de prestar 
informação e orientação, aos pacientes e a seus familiares, sobre o 
funcionamento do sistema de transplantes de órgãos e os 
procedimentos adotados nos casos de transplante. 

O projeto de lei anexado possui idêntico escopo, oferecendo, 
contudo, redação aperfeiçoada, tendo como referência o Substitutivo 
no 1, apresentado por esta Comissão, ao Projeto de Lei no 2.142/2002. 

A Constituição da República estabelece, no art. 24, XII, a 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar sobre proteção e defesa da saúde, tema no qual se 
insere a proposição em debate. 

Inexiste, no caso, óbice à iniciativa parlamentar, já que o projeto não 
alcança nenhuma das hipóteses de reserva de iniciativa previstas no 
art. 66 da Constituição Estadual. 

Assinale-se que o art. 199, § 4°, da Carta Magna, determinà. que lei 
I 
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disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos ou substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta o 
processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, s~ndo 
vedado todo tipo de comercialização. 

A Lei Federal no 9.434, de 4/2/97, regulamentou o assunto, ditando 
normas gerais sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante ou tratamento. 

No plano estadual, editou-se a Lei no 11.553, de 3/8/93, que dispõe 
sobre a ação do Estado para facilitar a realização de transplantes. A 
referida lei, no seu art. 2°, estabelece que serão realizadas 
campanhas periódicas de esclarecimento sobre a necessidade de 
doação de órgãos e tecidos, e de incentivo à realização de 
congressos, debates e mesas-redondas que discutam o tema. 

A matéria já foi objeto de análise desta Comissão no ano de 2002. 
Nessa oportunidade o então relator, Deputado Sebastião Costa, 
concluindo pela juridicidade da matéria, recordou que na legislação 
vigente "não há nenhuma referência expressa sobre a necessidade de 
divulgação, para os pacientes e seus familiares, de informações e 
orientações a respeito da legislação, do sistema e dos procedimentos 
de transplante de órgãos". Há, portanto, espaço na ordem jurídica 
para a iniciativa em questão. 

Em atendimento ao princípio da consolidação das normas e à 
melhor técnica legislativa, apresentamos, na conclusão, o Substitutivo 
no 1, que atenderá ao objeto da proposição em análise mediante 
alteração da Lei no 11.553, de 1994. 

Observe-se, enfim, a necessidade de se revogarem os incisos VIII e 
IX do art. 2o da Lei no 11.553, de 1994, introduzidos pela Lei no 
12.075, de 1996, que tratam de procedimento relativo à doação de 
órgãos de maneira oposta à posteriormente expressa na Lei Federal 
no 10.211, de 23/3/2001. Dando nova redação para o art. 4° da Lei 
Federal no 9.434, de 1997, essa norma nacional suprimiu a 
obrigatoriedade de ser gravada a expressão "não-doador de órgãos e 
tecidos" na Carteira de Identificação Civil e na Carteira Nacional de 
Habilitação do provável. doador, determinando que "a retirada de 
tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas, para 
transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização 
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do conjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha · 
sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em 
documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da 
morte". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 17 4/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
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 disponibilização 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 afixados em local de 
fácil acesso e destinados à leitura do público em geral. 

§ 3° - O descumprimento do disposto nos §§ 1 o e 2° deste artigo 
sujeitará os estabelecimentos a que se refere o § 1 o às seguintes 
penalidades, a serem graduadas nos termos do regulamento: 

I - advertência; 
11 - multa de até 100.000 (cem mil) UFEMGS (Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais).". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 

incisos VIII e IX do art. 2° da Lei no 11.553, de 3 de agosto de 1994. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, ;relator -
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Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 177/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei no 

177/2003, que decorre do desarquivamento do Projeto de Lei no 
2.061/2002, dispõe sobre critérios para concessão de serviços de 
lanches e bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Esportes, Ciência e Tecnologia. Vem, agora, a esta Comissão para 
receber parecer sobre a sua juridicidade, a constitucionalidade e a 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 2.061/2002, que deu origem ao projeto em 

análise, inspirou-se na Lei no 12.061, de 18/12/2001, do Estado de 
Santa Catarina. Ao tramitar na legislatura passada, recebeu parecer 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma 
do Substitutivo no 1 . A Comissão de Educação, Esportes, Ciência e 
Tecnologia apresentou-lhe o Substitutivo no 2. A Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação - ABIA - encaminhou ao Presidente da 
Comissão e a este relator parecer jurídico sobre a mencionada Lei do 
Estado de Santa Catarina, subscrito pelo Professor Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, que segue em anexo. Após análise detida desses 
documentos, percebe-se que a Comissão de Constituição e Justiça 
adotou o entendimento correto, não sendo de nossa competência 
avaliar as razões que levaram a comissão de mérito a propor outro 
substitutivo. Sendo assim, reproduzimos, em linhas gerais, os 
fundamentos e a conclusão constantes do parecer desta Comissão, 
aprovado em 21/5/2002, fazendo uma pequena alteração no 
substitutivo, adiante justificada. 

Sabe-se que a alimentação das crianças e dos adolescentes nas 
escolas públicas ocorre de .duas formas que se completam: o Estado 
fornece merenda por meio do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE -, mas os estudantes podem completar a alimentação 

~ .. 

..------------------.·.··:,,'.· .. 

':~ ~ 

1591 ~,. 

nas cantinas e lanchonetes que funcionam no_ interior das escolas. 
Essas cantinas~podem ser administradas pela própria escola ou ser 
terceirizadas. Raras são as vezes em que a criança leva a merenda 
de casa, sendo mais freqüente o inverso. 

Não há óbice quanto à constitucionalidade do projeto em tela. Sob o 
enfoque da juridicidade e da legalidade, é preciso inicialmente levantar 
a legislação que dispõe sobre matéria afim. 

A política de merenda escolar é regulamentada pela Medida 
Provisória no 2.178-36, de 24/8/2001, que dispõe sobre o repasse 'de 
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação. Essa 
medida provisória, que permanece em vigor, condicionao repasse de 
recursos para a merenda escolar aos Estados e municípios à 
formação e ao funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, 
instituído, em Minas Gerais, pelo Decreto no 38.806, de 1997. Ao 
Conselho compete zelar pela qualidade dos alimentos e acompanhar 
a aplicação e a prestação de contas dos recursos. 

A Lei no 11.859, de 21/8/95, dispõe sobre o Programa de 
Alimentação Escolar na rede pública estadual. Deve-se mencionar, 
ainda, que a Lei no 12.171, de 1996, proíbe a venda de bebidas no 
interior das escolas. 

O projeto pode ser decomposto em quatro elementos: a) exigência 
da qualidade nutricional; b) restrição à comercialização de 
determinados produtos; c) vigilância sanitária; d) divulgação de 
informações sobre alimentos. 

Sob o enfoque da juridicidade, não nos parece adequada a fixação 
em lei de um rol de produtos alimentícios que não devem ser 
comercializados, notadamente se o problema em relação a estes é o 
excesso, e não propriamente o consumo. A ingestão moderada de 
doces e o uso de gomas de mascar não são recriminados pelos 
médicos, que recriminam, isto sim, o excesso. Privar a criança de 
comer doces e balas é retirar um pouco da magia da infância. 
Insistimos: o problema é o excesso no consumo e a falta de educação 
alimentar. Ademais, a comercialização de balas e pirulitos dietéticos 
atenderia plenamente à finalidade da lei. 

Não resta dúvida de que o autor trouxe importante matéria a ser 
debatida nesta Casa. Não obstante, em face de tais considerações, 
parece-nos mais adequado transferir ao órgão competente, que h'$ de 

I 
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contar com o auxílio do Conselho de Alimentação Escolar, a 
atribuição de estabelecer o que não pode ser comercializado no 
interior das escolas. 

Ao exigir a qualidade higiênico-sanitária dos estabelecimentos que 
comercializam produtos alimentícios no interior das escolas, o projeto 
está em consonância com o Código de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, Lei n° 13.317, de 1999, notadamente com o disposto em seu 
Capítulo VIII, intitulado "Da Vigilância Sanitária". Saliente-se que o art. 
77 dessa lei estabelece que "as ações de vigilância sanitária serão 
exercidas por autoridade sanitária estadual ou municipal, que terá livre 
acesso aos estabelecimentos e aos ambientes sujeitos ao controle 
sanitário". 

Embora seja oportuna a exigência da divulgação de informações 
nutricionais sobre os produtos comercializados, não atende à técnica 
legislativa a definição em lei do tamanho do quadro de aviso a ser 
afixado nas proximidades das cantinas. 

Em relação ao substitutivo apresentado por esta Comissão na 
legislatura passada, fazemos uma pequena alteração. Optou-se, na 
ocasião, por estabelecer que a Secretaria de Educação 
regulamentaria a matéria no prazo de 90 dias. Todavia, cabe 
privativamente ao Governador do Estado proceder a essa 
regulamentação, nos termos do art. 90, VIl, da Carta mineira. 

Considerando o disposto anteriormente, apresentamos o 
Substitutivo no 1 . 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

· e pela legalidade do Projeto de Lei no 177/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais para 

a venda de produtos alimentícios nas escolas do sistema estadual de 
ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O estabelecimento que comercializa produtos alimentícios 

nas escolas públicas do sistema estadual de ensino atenderá às 
exigências que visam à segurança alimentar e nutricional, de acordo 
com as normas fixadas em regulamento. 
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Parágrafo único - O regulamento a que se refere o "caput" deste 
artigo estabelecerá os produtos cuja comercialização é vedada e 
aqueles cuja oferta é obrigatória. 

Art. 2° - O estabelecimento a que se refere o art. 1 o divulgará, em 
local de fácil visualização, informações sobre o valor nutricional dos 
produtos que comercializa. 

Art. 3° - O estabelecimento de que trata esta lei só poderá funcionar 
com o alvará sanitário expedido pela autoridade competente. 

Art. 4° - Compete ao Diretor da escola estadual a fiscalização do 
cumprimento do disposto no art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - Incorre em falta grave o Diretor de escola estadual 
que autorizar o funcionamento de estabelecimento comercial para 
venda de alimentos, sem o alvará sanitário. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo 

Valadares- Ermano Batista- Gilberto Abramo- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 179/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe 
cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em pequenas 
propriedades- PREAPA- e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a matéria foi 
distribuída preliminarmente a esta Comissão para análise de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 103, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Os exames de mérito e de impacto financeiro caberão, 
respectivamente, às Comissões de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação 
O projeto objetiva criar o Programa Estadual de Produção Alimentar 

em pequenas propriedades rurais mineiras - PREAPA-MG - com a 
finalidade de prover o pequeno produtor e o agricultor far\1iliar de 
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sementes melhoradas de alta qualidade e assim proporcionar o 
aumento da produção e da renda, bem como de evitar o êxodo rural. 
Para tanto, estabelece atribuições para a SETASCAD e a EMA TER. 

O art. 23, VIII e X, da Constituição Federal estabelece como 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
mun1c1p1os fomentar a produção agropecuana, organizar o 
abastecimento alimentar e combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, com vistas a promover a integração social 
dos segmentos desfavorecidos. 

Por sua vez, o art. 247 da Constituição Estadual determina, 
expressamente, que o Estado deverá adotar programas de 
desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária 
e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra. 
Nesse sentido, prevê, no inciso 111, a assistência técnica e a extensão 
rural. 

No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI -, o capítulo 
relativo às políticas públicas orienta os esforços governamentais para 
a modernização da agricultura, o aumento da produtividade e a 
melhoria da qualidade dos produtos agropecuários. 

Portanto, do ponto de vista jurídico e eminentemente material, o 
projeto não contraria as disposições constitucionais e legais 
pertinentes. Não obstante, a matéria esbarra na iniciativa privativa do 
Executivo, a que cabe criar programas, pelos motivos que 
enumeramos a seguir; primeiro, porque, se eles geram despesas, é 
obrigatória a sua inclusão na Lei do Orçamento, que é iniciativa 
privativa exclusiva do Chefe do Executivo, nos termos da alínea "i" do 
inciso 111 do art. 66 e do inciso 111 do art. 153 da Constituição do 
Estado; segundo, porque, se eles não geram despesas, são atos 
administrativos do poder público, para cuja produção não é necessária 
lei específica, já que, na verdade, o ato apenas está materializando as 
disposições contidas nas leis genéricas e abstratas existentes no 
ordenamento jurídico; terceiro, porque o Supremo Tribunal Federal 
considera tais atos função típica do Executivo, como já foi 
demonstrado diversas vezes por esta Comissão na análise de 
proposições dessa natureza, com base na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADIQO no 224-RJ; quarto, porque o inciso XIV 
do art. 90 da Constituição Estadual insere nas competências privativas 
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do Governador do Estado "dispor, na forma da lei, sobre a · 
organizaçª-o e a atividade do Poder Executivo;". 

Na legislatura passada, a Comissão de Política Agropecuária 1 e 
Agroindustrial emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei no 1.381/2001 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. Nele, o PREAPA cedeu 
lugar a uma política a ser conduzida pelo Estado, com objetivos claros 
e atribuições bem-definidas, para promover a modernização, o 
aumento da. produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos 
oriundos do pequeno produtor rural e da agricultura familiar. 

A nosso ver, esse substitutivo, com pequenas alterações, corrige o 
vício por nós apontado. Assim, estamos opinando favoravelmente ao 
Projeto de Lei no 179/2003 na forma do Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 179/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes de 

Alta Qualidade nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Utilização 

de Sementes de Alta Qualidade com a finalidade de melhorar a 
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se 
dedicam à agricultura familiar e ainda: 

I - proporcionar a elevação da renda dos agricultores e de suas 
famílias; 

11 -criar empregos no meio rural. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei as definições de agricultor 

familiar e agricultura familiar são as formuladas no Programa Nacional 
de Agricultura Familiar- PRONAF. 

Art. 2°- São diretrizes da política instituída por esta lei: 
I - a garantia de acesso a sementes de alta qualidade pelos 

agricultores familiares; 
11 - a participação de prefeituras municipais, agricultores, sindicatos, 

cooperativas, organizações não governamentais e outras entidades 
representativas dos agricultores no planejamento e na exec~ção das 
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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: 

I - implantar programas e projetos de estocagem e distribuição de 
sementes de alta qualidade,, com a participação de municípios, 
sindicatos, cooperativas e demais entidades representativas dos 
agricultores. 

11 - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar 
dos programas e dos projetos voltados para os objetivos desta lei; 

111 - adquirir, armazenar e distribuir as sementes e prestar 
assistência técnica aos agricultores interessados; 

IV- identificar as áreas aptas para produção; 
V - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de 

tecnologias apropriadas à agricultura familiar; 
VI - promover ações de qualificação profissional dos agricultores 

interessados, mesmo quanto aos aspectos gerenciais e de 
comercialização; 

VIl- divulgar as ações desenvolvidas junto às comunidades rurais; 
VIII -identificar as fontes de financiamento para a implementação da 

política de que trata esta lei. 
§ 1 o - O Estado assegurará, no planejamento e na execução da 

política definida nesta lei, a participação de setores de produção que 
envolvam os produtores e trabalhadores rurais e de comercialização, 
transporte e abastecimento. 

§ 2°- O Estado poderá destinar recursos provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT- ao desenvolvimento das ações de que 
trata o inciso VI deste artigo. 

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 integrarem em 
programa ou projeto relacionado com a política de que trata esta lei 
obriga-se a reservar até 1 O% (dez por cento) da área beneficiada para 
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compor um estoque de sementes, a serem utilizadas em novos'·-.:! 
projetos. _ · • , 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo 

Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA_O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 215/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei no 215/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.647/2001, inclui 
no currículo escolar da rede estadual de ensino conteúdo relativo à 
literatura mineira. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 1°/3/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 111, "a", do 
Regimento Interno, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir no currículo das 

escolas integrantes da rede estadual de ensino médio a disciplina 
literatura mineira, com o objetivo de que os alunos tenham maior 
contato com a literatura regional. 

No que toca à competência para legislar sobre educação, registre-se 
que compete privativamente à União editar normas que estabeleçam 
as diretrizes gerais para a educação nacional. Já as normas que 
disponham sobre educação, cultura e ensino são de competência 
concorrente entre a União e os Estados, por força do disposto no art. 
24, IX, da Constituição Federal. 

Constata-se, portanto, que a competência da União para legislar 
sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados para atender, segundo os princípios gerais definidos na lei 
federal, às peculiaridades dos governos locais. 

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, ed.itou a Lei 
Federal no 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e \1Bases da 
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Educação - LDB -, que define as diretrizes e bases da educação 
nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional 
comum, uma parte diversificada que atenda às características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. Dessa flexibilidade,- resulta a possibilidade de legislação 
suplementar por parte dos Estados federados, respeitadas as 
imposições da norma geral. Conclui-se, assim, que a inclusão de 
conteúdo relativo à literatura mineira no currículo das escolas de 
ensino fundamental e médio não encontra óbice de natureza legal. 
Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal - STF-, em 
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
1.991-1/ DF, ao reconhecer a competência do Estado membro para 
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares em face da 
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição 
Federal. 

Contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os 
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público. Dessa forma, o projeto 
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como 
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política 
educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e 
professores. Assim, visando a garantir a autonomia pedagógica das 
escolas, propomos a Emenda no 1, que determina a inclusão no 
currículo escolar de conteúdo referente a literatura mineira, e não de 
uma disciplina específica. Entendemos que a criação de uma nova 
disciplina iria demandar a contratação de professores especializados, 
gerando custos para as escolas, além de constituir uma grande 
ingerência em sua autonomia pedagógica. A inclusão de um 
determinado conteúdo em disciplina já existente mostra-se mais 
adequada à orientação dada pela LDB. 

Ressaltamos, também, a importância de uma profunda análise, que 
deve ser realizada pela Comissão de Educação, sobre o impacto que 
a inclusão desse conteúdo no currículo escolar irá causar, no que 
concerne à autonomia pedagógica da escola, bem como sobre a 
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possibilidade de que a excessiva carga de disciplinas a serem -- -
obrigatoriamente incluídas na parte flexível do currículo acabe por 
tornar-se impraticável. A propósito, registre-se que outros projetos da 
mesma natureza estão em tramitação nesta Casa sendo que; na 
legislatura passada, aproximadamente cinco projetos com o mesmo 
conteúdo foram transformados em norma jurídica, incluindo, assim, 
conteúdos diversos no currículo do sistema estadual de ensino. Tais 
dados suscitam uma reflexão sobre a viabilidade operacional de se 
rncluírem tantos conteúdos em nosso currículo. Entretanto, como já foi 
dito, essa análise compete à Comissão de mérito. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 215/2003 com a Emenda no 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica incluído na grade curricular do ensino médio conteúdo 

referente a literatura mineira.". 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 291/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona. 

A proposição é oriunda do Projeto de Lei no 1.399/2001, 
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado em 27/2/2003. Vem agora a esta Comissão para receber 
parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame autoriza o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada de rodagem que liga o Município de 
Franciscópolis ao de ltambacuri. 

A referida autorização compreende a prática de todos bs atos 
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administrativos necessários para a efetivação do controle e da 
manutenção da rodovia. 

O ex-Projeto de Lei n° 1.399/2001, do qual adveio a proposição em 
exame, recebeu desta Comissão parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, em manifestação ocorrida em 
24/4/2001. 

Não obstante tal fato, esta Comissão, sobretudo como está 
composta na atual legislatura, decidiu rever o posicionamento 
anteriormente adotado, por entender que a matéria contém vício 
insanável, conforme as razões a seguir aduzidas. 

A revisão de posicionamentos, muito antes de significar uma 
conduta volátil desta Comissão, representa uma postura séria e 
salutar, na medida em que, reconhecendo haver ocorrido um equívoco 
no passado, procura corrigir o erro, o que contribui sobremaneira para 
a preservação da ordem jurídica. 

Com efeito, trata-se de projeto de lei autorizativo, e, como já foi 
salientado reiteradas vezes por esta Comissão, a necessidade de 
autorização legislativa decorre, tão-somente, da Constituição. 

O aval legislativo para uma ação eminentemente administrativa só é 
necessário se exigido pela Constituição, o que não é o caso. De fato, 
projetos de lei que têm como objeto autorizar o Executivo a fazer algo 
que ele já é autorizado a fazer são inócuos, porquanto não têm 
nenhum efeito jurídico. Podem sim, gerar efeitos políticos. No entanto, 
há outros meios para se obter tal eficácia que não as leis, que devem 
ser genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento jurídico. A 
atividade do legislador deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade 
e ter em vista a preservação do ordenamento jurídico. 
Indubitavelmente, a edição de leis ineficazes não é razoável. 

É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o 
Executivo não necessita da autorização do Legislativo para firmar 
convênios, suspendendo, até mesmo, a eficácia do inciso XXV do art. 
62 da Constituição Estadual, o qual determinava que competia à 
Assembléia Legislativa "autorizar celebração de convênio pelo 
Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e 
ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for 
efetivado sem essa autorização, desde que encaminhado à 
Assembléia Legislativa nos dez dias úteis subseqüentes à sua 

r--------~---·,:.:,;,·.·· .. ·\ 
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celebração". 

Há que. se observar, ainda, . que a Lei no 11 .403, de 1994, que 
reorganiza o - DER-MG, estabelece, em seu art. 3°,' incisos VIII e X, 
respectivamente, que compete à autarquia "articular-se, mediante 
convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades públicas e 
privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte .no 
Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de educação para 
a segurança de trânsito nas rodovias"; e "cooperar, técnica ou 
financeiramente, com município em atividades de interesse comum,· 
integradas nas respectivas competências". 

Resta patente, assim, que a lei que organiza o DER-MG já inclui 
entre suas atribuições a possibilidade de o órgão firmar convênio com 
outras entidades, inclusive municípios. Ademais, constitui o DER-MG 
uma autarquia, dotada de autonomia administrativa, que tem, na sua 
esfera de discricionariedade, liberdade de decisão quanto a firmar 
convênio com outras entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 291/2003. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 294/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 294/2003, 
que resulta do pedido de desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.703/2001, visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem 
-DER- a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir b controle 
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e a manutenção da estrada que liga o Município de Frei Gaspar à 
BR 116 - ltacarambi. A Comissão de Constituição e Justiça 
manifestou-se, na legislatura passada, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei no 1.703/2001, do qual a proposição em análise se 
origina. Analisado o parecer dessa Comissão, verifica-se o seu acerto, 
de forma que passamos a reproduzir, em linhas gerais, os argumentos 
apresentados nesse documento. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 
· 21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 
municípios, prevê: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG: 

I - ···························································. 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas 
a celebração de convênio. Para tal cooperação, exige-se, por 
evidente, a participação do município. 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, que julgou 
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5, o Poder Executivo não 
depende de autorização legislativa para celebração de convênios. 
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Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER~MG a realizar 

uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
competências, conforme estabelece o mencionado Diploma Legal. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, 
sendo, por isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua 
obra clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito 
Constitucional" (ed. "Revista dos Tribunais", 1964, p. 18),. invocando 
as lições de Seabra Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e 
obrigatória ( ... ),e o de-modificação na ordemjurídica preexistente, que 
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar 
a lei entre os demais atos do Estado". Uma vez que o projeto não 
inova a ordem jurídica, não deve prosperar nesta Casa 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a 
autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica 
adequada não é a apresentação de um projeto de lei, mas de 
requerimento para solicitar providência a órgão da administração 
pública, que será apreciado conclusivamente por uma das comissões 
permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 294/2003. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEl RA, 28 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 26/5/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Doutor Viana -
Gustavo Valadares - Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Às 20h15min, 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 extraordinária de 
amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e 
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). 

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/5/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento 
no 205/2003; aprovação - Requerimento no 207/2003; discurso do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Requerimento no 
243/2003; votação do requerimento, salvo emenda; aprovação; 
questão de ordem; leitura e votação da Emenda no 1; aprovação -
Requerimento no 256/2003; aprovação com a Emenda no 1 -
Requerimento no 278/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento no 314/2003; votação do requerimento, salvo emenda; 
aprovação; questão de ordem; leitura e votação da Emenda no 1; 
aprovação- Requerimento no 318/2003; aprovação com a Emenda no 
1 - Requerimento no 367/2003; votação do requerimento, salvo 
emenda; aprovação; qLJestão de ordem; leitura e votação da Emenda 
no 1; aprovação - Requerimento no 373/2003; votação do 
requerimento, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e 
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votação da Emenda no 1; aprovação - Requerimento n° 378/2003; 
aprovação. na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: Discussão e 
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 683/2003; discurso do Deputado Chico Simões; 
apresentação das Emendas n°s 2 a 5; encerramento da discussão; 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silvâ; aprovação do 
requerimento; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma 
do vencido em 1° turno; votação da Emenda no 1; aprovação; questão 
de ordem; leitura e votação das Emendas nos 2 a 5; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 9/2003; discurso do 

. Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 
Ouintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - 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 - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique 
- Laudelino Augusto- Leonardo Moreira- Leonardo Quintão- Leonídio 
Bouças - 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 - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - . 
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila- Weliton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h11 min, a lista de 

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

;.,.' .... · .. ·.· . 
.. 
\~ 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 205/2003, do Deputado 

Leonardo Quintão, em que pede sejam solicitadas ao Secretário de 
Desenvolvimento Social e Esportes informações sobre o Programa de 
Proteção à Testemunha - Pro-Vita -, com as especificações que 
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 207/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
pede sejam solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Social e 
Esportes informações sobre os recursos destinados às entidades 
carentes, de assistência social, filantrópicas e de interesse público, 
com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - O Deputado Leonardo Quintão 
tem razão em seu Requerimento n° 207/2003, pois pretende trazer 
para esta Assembléia informações detalhadas, particularmente o 
planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes 
para o ano de 2003. Precisamos acompanhar o desenrolar e, 
especialmente, a distribuição dos recursos, conforme consta em sua 
justificação. 

Hoje, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aprovamos 
o requerimento do Deputado Leonardo Quintão, em que pede seja 
solicitado à Presidente d~ FAPEMIG incentivo à pesquisa. Aproveito 
para cumprimentá-lo. Na mesma esteira, outro requerimento, desta 
vez do Deputado Weliton Prado, pela revisão orçamentária em favor 
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da FAPEMIG. Por fim, o requerimento do Deputado Biel Rocha 
pede seja solicitada, também ao Governador, a garantia dos-repasses 
à Fundação. 

Aproveito este momento, de tanta importância para Minas Gerais, 
para dizer que hoje, por meio do Decreto no 43:333, o Governador 
Aécio Neves abriu um crédito especial de R$2.200.347,47 para a área 
de ciência e tecnologia. Desde quando o Deputado Mauro Lobo 
esteve à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos 
buscando recursos para a FAPEMIG. Fizemos inúmeras audiências, 
juntamente com o Deputado Paulo Piau e o ex-Deputado Sebastião 
Costa, para tentar resolver o problema. A partir dessa Comissão foram 
feitas solicitações ao Governador Itamar Franco, para o repasse de 
1%, da emenda constitucional, já garantida em favor da ciência e da 
tecnologia. Lamentavelmente, não conseguimos isso no ano passado. 
Graças à iniciativa do Governador, do caríssimo Secretário Anastasia 
e do Secretário da Fazenda, conseguimos, por meio do apelo feito 
pela Assembléia Legislativa e pela equipe da FAPEMIG, a liberação 
desse crédito especial. Sabemos do trabalho dos pesquisadores. Isso 
foi garantido pelo zelo e credibilidade de cada um. Estavam faltando 
condições financeiras para sustentar esses importantes projetos, que, 
com certeza, beneficiarão o trabalho de pesquisa científica em nosso 
Estado. Aproveito para saudar e agradecer ao Governador Aécio 
Neves pela visão extraordinária que teve, ao abrir esse crédito 
especial. Com certeza, contemplará o trabalho da ciência, da 
pesquisa, da tecnologia do Estado. Parabéns à FAPEMIG. Tenho 
certeza de que nossa Comissão de Ciência e Tecnologia 
acompanhará o andamento de todos os projetos que garantirão o 
progresso da ciência e da pesquisa em Minas. Fica registrada a nossa 
saudação, nosso agradecimento. É importante mostrar aos 
pesquisadores e ao mundo científico que o Governador atendeu ao 
apelo, entendeu que sem isso não teremos como avançar no mundo 
globalizado. É motivo de satisfação esse registro. Muito obrigado. 

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

Requerimento no 243/2003, da Comissão de Segurança Públ,ica, em 
que pede seja solicitado ao Secretário da Fazenda o envio 1 a esta 

I , 
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Casa de documentos relativos à arrecadação e à aplicação das 
taxas destinadas à segurança pública nos exercícios financeiros de 
2001 e 2002, especificando as execuções orçamentárias respectivas. 
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Poderia ler a Emenda no 1? 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - "Emenda no 1. 

Suprimam-se do corpo da proposição os seguintes termos: Sr. Fuad 
Jorge Noman Filho. Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003". 

Gostaria de saber se o Deputado Rogério Correia está satisfeito com 
a explicação, porque trata do nome do Sr. Fuad, que V. Exa. designou 
como Secretário da Fazenda. 

O Deputado Rogério Correia - Estou satisfeito não com o Secretário 
da Fazenda, mas com a emenda proposta. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento no 243/2003 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 256/2003, da Comissão de Direitos Humanos, em 
que pede sejam solicitadas ao Sr. Alan de Freitas Passos, legista do 
Instituto Médico-Legal, informações sobre o número de ossadas não 

. identificadas sob a guarda desse instituto, bem como sobre a coleta 
de material e a realização de exames de DNA para identificá-las. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 
256/2003 com a Emend~ no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 278/2003, do Deputado Chico Simões, em que 
pede sejam solicitadas ao Presidente da CEMIG informações sobre o 
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processo que visa à desativação de agências de atendimento da 
empresa em diversos municípios do interior do Estado. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram: (
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 
278/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 314/2003, do Deputado Ricardo Duarte, em que 
pede sejam solicitadas ao Governador do Estado informações sobre 
as propostas do atual Governo para a UEMG, em especial quanto à 
aplicação de recursos financeiros, e a relação das fundações 
agregadas com a implantação da Universidade. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da 

Emenda no 1. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 1 . 
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda no 1. Substitua-se, no texto, a 

expressão 'Excelentíssimo Senhor Governador Aécio Neves', por 
'Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG'." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 314/2003 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 318/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando à Corregedoria de Polícia Civil informações sobre a 
apuração de denúncias recebidas pela Ouvidoria de Polícia, quanto à 
prática de tortura e ao abuso de autoridade por parte do Delegado 
titular da Delegacia de Polícia de São Gonçalo do Sapucaí e demais 
policiais civis lotados naquela Delegacia, bem como na cadeia pública 
de Três Corações. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o ~provam 
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento no 318/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 367/2003, da Comissão de Turismo, solicitando ao 
Presidente da Fundação João Pinheiro o envio a esta Casa dos 
documentos pertinentes às denúncias apresentadas em reunião dessa 
Comissão sobre possíveis danos ao potencial turístico de Coronel 
Fabriciano. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Simões - Por favor, Sr. Presidente, peço que seja 

feita a leitura da emenda. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 1. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - (- Lê:) "Emenda no 1 - Substitua

se, no requerimento, a expressão 'Presidente da Fundação João 
Pinheiro' por 'Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM'." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 318/2003 com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 373/2003, da Comissão de Saúde, solicitando ao 
. Secretário da Saúde informações sobre a regularização do pagamento 

dos prestadores de serviços médicos de alta complexidade, que 
tiveram seus recursos reduzidos devido à suspensão do Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação pelo atual Governo Federal. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério c·orreia- Sr. Presidente, solicito, por gentileza, 

a leitura da emenda. 

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
leitura da Emenda n° 1. 
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva-(- Lê:) "Emenda no 1 -Suprima-se, 
no corpo do requerimento o nome do 'Sr. Marcus Vinícius Caetano 
Pestana Silva'." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada.- Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 373/2003 com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 378/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando 
ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
informações sobre o não-atendimento a vítimas de afogamento na 
Lagoa da PETROBRAS, localizada no Município de lbirité. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
378/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante da pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do 

Projeto de Lei no 683/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre 
o Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Para discutir, com a palavra, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputados e 
Deputadas, esse projeto foi proposto pela Mesa. Durante a semana, 
fomos procurados por uma comissão de funcionários que expressou a 
sua apreensão quanto à regulamentação de alguns artigos, quanto ao 
destino que realmente será dado a esses recursos. 

Diante disso procuramos o Presidente desta Casa, que nos recebeu 
prontamente, e tivemos a oportunidade de discutir o ·~melhor 
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encaminhamento e aprimorar a proposta feita pela Mesa. 

Essa discussão teve a participação dos representantes da 
Assembléia, dos assessores da Mesa e do Presidente. Propusemos, 
salvo engano, quatro ou cinco emendas, que, se não todas, pelo 
menos grande parte delas foi aceita pela Mesa e faz parte do projeto 
que discutimos hoje. 

O projeto tem esses acréscimos propostos pelo conjunto dos 
servidores e tenho a certeza de que a Mesa atendeu aos seus 
anseios, sem abrir mão da sua autoridade de gerenciar o Fundo, mas 
principalmente democratizando esta administração e, principalmente, 
tornando-a transparente para o conjunto dos servidores. Esse projeto 
deve atender a ambas as partes. Deixo nossa satisfação por ter tido a 
compreensão da Mesa. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 683/2003 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3° - Constituem recursos do FUNDHAB: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado 

ou em créditos adicionais; 
11 - os recursos resultantes das contribuições dos beneficiários 

titulares do Fundo e, especificamente, destinados à prestação do 
benefício da assistência complementar; 

111 - os recursos resultante do pagamento de juros compensatórios, 
no percentual de 8% (oito por cento), incidentes sobre o valor do 
primeiro empréstimo habitacional, que são descontados quando da 

. liberação de cada parcela do empréstimo; 
IV- os recursos resultantes da aplicação de juros compensatórios de 

12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do segundo empréstimo 
habitacional; 

V - os recursos provenientes de amortizações dos empréstimos 
habitacionais concedidos; 

VI - os recursos oriundos de aplicações financeiras; 
VIl - os recursos oriundos de transferência da Assembléia 

Legislativa. . 
§ 1 o - Os valores das contribuições a que se refere o inciso li deste 

artigo serão fixados em deliberação da Mesa da Assembléia, facultado 
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o uso de critério que considere a faixa etária dos beneficiários. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa participará das contribuições de que 
trata o parágrafo anterior, na forma de regulamento próprio, ·podendo 
fazê-lo consoante o padrão de vencimento do beneficiário titular. 

§ 3° - Na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico
financeiro do Fundo na prestação da assistência complementar, o 
valor da contribuição do beneficiário e da Assembléia poderá ser . 
recalculado em vista do rateio de despesas excedentes à.receita: de 
contribuições, nos termos de regulamento da Assembléia Legislativa, 
desde que publicada previamente em veículo de divülgação da 
Assembléia a prestação de contas comprobatória da necessidade de 
recálculo, observado o disposto no § 1 o do art. 5° desta lei. 

§ 4° - A inadimplência do beneficiário em relação às suas 
contribuições, no âmbito da assistência complementar, implicará a 
exclusão do beneficiário titular e de seus dependentes, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 

§ 5° - Será objeto de regulamento da Assembléia o estabelecimento 
de prazos de carência de contribuição para que o servidor possa 
usufruir os benefícios no âmbito do plano de autogestão.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A emenda apresentada visa dar maior transparência à 

gestão do Fundo, de modo a atender ao princípio constitucional da 
publicidade, uma vez que assegura a publicidade da prestação de 
contas que comprove a necessidade de recálculo das contribuições na 
hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro do Fundo. Visa ainda 
adequar o texto da proposição à melhor técnica legislativa. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Aplicam-se a todos os beneficiários de que trata o art. 29 

da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, as mesmas regras 
referentes à contribuição para o custeio da assistência complementar 
e ao reembolso de despesas, vedado qualquer tratamento 
diferenciado entre os beneficiários de que tratam os incisos I a VI do 
art. 29 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, ressalvado 
o disposto nos§§ 1 o e 2° do art. 3° desta lei.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 

'·'1 .. · 
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Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A emenda apresentada visa atender ao princ1p1o 

constitucional da igualdade, uma vez que determina que se apliquem 
a todos os beneficiários de que trata o art. 29 da Deliberação no 1.864, 
de 31/3/2000, as mesmas regras referentes à contribuição para o 
custeio da assistência complementar e ao reembolso de despesas, 
vedado qualquer tratamento diferenciado entre os beneficiários de que 
tratam os incisos I a VI do art. 29 da Deliberação no 1.864, de 
31/3/2000, e observada a faculdade de uso de critério que considere a 
faixa etária dos beneficiários para fins de fixação dos valores das suas 
contribuições e ainda a faculdade de a contribuição a cargo da 
Assembléia ser variável consoante o padrão de vencimento do 
beneficiário titular. 

EMENDA No 4 
Acrescenta-se onde convier: 
"Art. .... - O grupo coordenador do FUNDHAB, responsável pelo 

apoio operacional do Fundo, será definido em regulamento da 
Assembléia, obedecido o disposto no parágrafo único do art. 3° da lei 
Complementar no 29, de 26 de julho de 1993, e garantida a 
participação dos representantes dos servidores ativos e inativos com 
atuação junto ao Conselho de Administração de Pessoal da 
Assembléia Legislativa, do Diretor de Administração e Recursos 
Humanos, dos Gerentes-Gerais de Administração de Pessoal e de 
Finanças e Contabilidade e de um servidor da Coordenação de Saúde 
e Assistência.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A emenda apresentada visa adequar o projeto de lei 

em epígrafe ao parágrafo único do art. 3° da Lei Complementar no 29, 
de 26/7/93, uma vez que o citado dispositivo legal determina que o 
grupo coordenador de fundo da administração da Assembléia 
Legislativa deve ser presidido por um membro da Mesa, por esta 
anualmente designado, vedada a recondução, e integrado, no mínimo, 
pelo Diretor do órgão de planejamento desta Assembléia e por um 
representante da diretoria do Fundo. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 

l615 
"Art. .... - A Mesa da Assembléia fará publicar, trimestralmente, 

em veículo de divulgação interna da Assembléia, a prestação de 
contas da utilização dos recursos das contas a que se refere o § 2° do 
art. 5° desta lei.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A emenda apresentada visa dar maior transparência à 

gestão do Fundo, de modo a atender ao princípio constitucional da 
publicidade, uma vez que determina que a Mesa da Assembléia fará 
publicar, trimestralmente, em veículo de divulgação interna da 
Assembléia, a prestação de contas da utilização dos recursos das 
contas do FUNDHAB. 

O Sr. Presidente ~ Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que receberam os n°s de 2 a 5, e 
que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas serão submetidas a votação independente de parecer. Vem 
à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a 
votação em bloco das Emendas n°s 2 · a 5. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Leonardo Quintão- Sr. Presidente, solicito a leitura das 

Emendas nos 2 a 5. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda .à leitura das Emendas nos 2 a 5. 
O Sr. Secretário - ( - Lê as Emendas n°s 2 a 5, que estão publicadas 

acima.) 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 2 à 5. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o ,Projeto 
de Lei no 683/2003 na forma do vencido em 1 o turno com as Emendas 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 9/2003, do Deputado 
Leonardo Ouintão, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados nos contratos de serviços terceirizados e fornecimento em 
que participa a administração pública do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta, ao Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com 
a Emenda no 1, da Comissão de Administração Pública. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, inscrevi-me para 
discutir o projeto de lei do Deputado Leonardo Quintão e, em primeiro 
lugar, gostaria de parabenizá-lo, porque terá um projeto aprovado em 
1o turno. Pelo que pude apurar, há consenso em torno desse projeto. 
!já uma série de recomendações com relação a esses procedimentos. 
E uma preocupação importante com os serviços de terceiros 
prestados ao Estado, em especial para que as empresas respeitem o 
que nos é fundamentaL Portanto, o órgão responsável pela 
contratação, o Estado, deve acompanhar e fiscalizar tudo o que está 
estatuído nessa lei. Se comprovado o descumprimento das 
obrigações, será feita a retenção das parcelas referentes à 

. inadimplência, até que a empresa contratada prove que regularizou o 
pagamento das obrigações correspondentes. 

Então, parabenizo o Deputado Leonardo Quintão por sua iniciativa. 
As Bancadas do PT e do PC do B são favoráveis ao projeto. Mas v. 
Exa. se preocupa com os serviços terceirizados, e não poderíamos 
deixar de nos lembrar do "pacote" remetido pelo Governador Aécio 
Neves a esta Casa. Ele nos preocupa porque pode desorganizar o 
Estado. Infelizmente, essa será a sua conseqüência. 

O Deputado Domingo$ Sávio não tem gostado muito quando nos 
referimos ao projeto de lei do Governador Aécio Neves como "pacote". 
Mas "pacote" é o meio carinhoso que encontramos para nos referir 
àqueles projetos que se encontram empacotados, encaixotados, sem 
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nenhuma discussão. O pacote será aberto, e, aí, sim, vamos, 
esmiuçar o que está lá dentro. Agora, que conseguimos abrir esse 
pacote, começo a dar razão ao Deputado Domingos Sávio: "pacote" 
não é o termo adequado para esses projetos, porque significa algo 
fechado, que não conhecemos. Depois que conseguimos abri-lo, 
descobrimos que o Deputado Domingos Sávio tem razã~·· Eu diria que 
ele se assemelha mais a um "saco de maldades". A medida que 
vamos destrinchando cada projeto, vamos descobrindo maldades para 
com o servidor público e concluímos que o termo "pacote" talvez não 
faça justiça ao "saco de maldades" enviado pelo Governador do 
Estado a esta egrégia Casa Legislativa. 

Antes de iniciar meu raciocínio, como democrata que sou, passo a 
palavra ao meu amigo Deputado Alencar da Silveira Jr., para que 
possa fazer suas observações. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Rogério 
Correia, V. Exa. subiu à tribuna para discutir o projeto do Deputado 
Leonardo Quintão e não estou vendo nenhum pacote aqui. V. Exa. 
não está discutindo o tema sobre o qual pediu espaço para falar. V. 
Exa. está embrulhando os Deputados desta Casa, dizendo que vai 
discutir o projeto do Deputado Leonardo Quintão. Esse projeto dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados nos contratos de 
serviços terceirizados e fornecimento em qu~ participa a 
administração pública do Estado de Minas Gerais. E aí que vem o 
pacote? Não estou entendendo, Deputado Rogério Correia. Será que 
é o mesmo pacote que foi feito com o funcionário público da cidade de 
lpatinga pelo Prefeito Chico Ferramenta? Deu um bom resultado lá. 
Será que o resultado aqui será o mesmo? Ou será o mesmo pacote 
do Lula lá em Brasília? É isso que não estou conseguindo entender. 
Estou preocupado com a sua fala e, como V. Exa. tem um raciocínio 
brilhante, gostaria que pedisse ao Presidente que passasse seu 
tempo para a próxima reunião, porque não temos Deputados 
suficientes em Plenário para ouvi-lo. Seria bom se tivéssemos o 
Plenário repleto e um cenário preparado para empacotar o pacote de 
V. Exa., apesar de termos aqui Deputados como o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que vale por 20, o Deputado lrani Barbosa, que vale por 
30, os Deputados Rêmolo Aloise e Adalclever Lopes. Então, peça ao 
Presidente que transfira seu tempo para a próxima reiunião. O 
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Presidente disse que temos de nos ater ao tema do projeto em 
discussão, e estou achando que V. Exa. está tentando nos embrulhar 
usando o tempo para discutir outro tema. Vamos ter muito tempo para 
discutir e dar sugestões sobre o projeto do Governador Aécio Neves, 
que vai resolver o problema do Estado como resolveu o problema de 
lpatinga na administração do partido de V. Exa., que também fez ali 
uma grande reforma administrativa. 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, a quem responderei posteriormente. 

O Deputado André Quintão (em aparte) *- Parabenizo V. Exa. pela 
discussão do projeto do Deputado Leonardo Quintão, que trata da 
prestação de serviços e do estabelecimento de garantias aos 
trabalhadores de Minas. Portanto, refere-se ao tema da reforma, 
objeto de propaganda veiculada nos meios de comunicação nos 
últimos dias. V. Exa. discute exatamente a questão da reforma 
estadual. 

O Deputado Alencar da Silveira citou a experiência de lpatinga. 
Outros citaram, hoje, a de Belo Horizonte. Votamos pelo fim do 
apostilamento na Capital e votaremos matéria contendo o mesmo 
assunto aqui, desde que seja feita juntamente com o plano de carreira 
da saúde e da educação, e ficando a avaliação de desempenho 
vinculada à carreira. Os sindicatos defendem o fim desse direito, 
desde que haja mecanismo compensatório. O apostilamento não é a 
forma mais adequada de promover o estímulo e a valorização dos 
servidores públicos. Administrada pelo PT, a Prefeitura de Belo 
Horizonte, antes do término do apostilamento, aprovou plano de 
carreira dos funcionários das áreas da saúde e da educação em 1996, 
da fiscalização das atividades em vias urbanas e da fiscalização 
fazendária. Portanto, há uma "overdose" de planos de carreira. A 
regra de transição deixou em aberto a possibilidade de apostilamento 
para os servidores ocupantes de cargos em comissão. O prazo 
estipulado pelo Governador vai até dezembro de 2003. Imaginem a 
situação de quem completará o tempo em janeiro, fevereiro ou março! 
Em Belo Horizonte esse direito foi extinto, mas a expectativa do 
servidor que ocupava o cargo não acabou. Essa reforma proposta é 
muito importante e precisa ser discutida no seu todo, não se 
emendando uma coisa aqui e outra ali. Queremos debater o assunto 
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na íntegra. A realização de sem1nano com a participação das 
lideranças _sindicais, como foi sugerido pelo PT, contribuirá para isso. 
Faço um desafio: votaremos o fim do apostilamento e do trintenário 
desde que, no mesmo dia, façamos uma apreciação democrática, com 
-as galerias cheias, aplaudidos pelos servidores e pelo cidadão 
mineiro, que contará com serviço público valorizado pelo plano de 
carreira. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia- Agradeço ao Deputado André Quintão 
e concedo aparte ao Deputado Chico Simões. Depois, Deputado 
Alencar da Silveira Jr., concederei a palavra a V. Exa., que, creio, 
após as explanações, dará um voto favorável aos funcionários 
públicos. 

O Deputado Chico Simões (em aparte) *- Muito obrigado, 
companheiro Rogério. Está na hora de discutirmos esse "pacote" 
proposto pelo Governador Aécio, o qual é muito profundo. Mexe com 
a vida do servidor e de todos os mineiros. Temos de aproveitar todos 
os espaços porque ainda é cedo. Temos muito tempo para discuti-lo, 
pena que a bancada governista não esteja aqui para discuti-lo 
conosco. Só está aqui a Bancada do PT, é claro que com as raras e 
honrosas exceções de dois ou três Deputados. Na verdade deveriam 
estar aqui as Lideranças. Não podemos perder oportunidades de 
discutir o "pacote" porque esse é o nosso papel. Ficarmos aqui 
sentados cobrando atitudes que não temos condições de resolver é 
enganar nosso eleitor. Nossa finalidade é discutir algo que vamos 
deliberar, e esta Casa deveria estar repleta, porque estamos aqui hoje 
discutindo algo que vai mexer na estrutura do Estado, na vida de cada 
trabalhador do Estado e, principalmente, nas políticas que o Estado 
será obrigado a implementar. Percebemos aqui uma minoria 
representante do Governo querendo comparar o "pacote" do Aécio 
com a administração do PT. É querer confundir gato com lebre, 
avestruz com peru. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Vão 
a lpatinga, onde fizemos uma reforma administrativa, para verem a 
qualidade de vida das pessoas que vivem naquela cidade. Vamos ver 
a qualidade de vida do povo do Estado de Minas nas ações essenciais 
que o Estado deve implementar. Vamos ver se existe segurança nos 
mumc1p1os. Querem que os mun1c1p1os assumar;n uma 
responsabilidade do Estado. Se o Estado tivesse com seus\ serviços 
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públicos maravilhosamente bons, poderia estar cortando gastos. 
Como sabemos que isso não é verdade, conforme disse o Deputado 
Rogério Correia, trata-se de um saco de maldades, de perversidade 
con~ra o povo mineiro. Podemos ver a qualidade de vida do povo de 
lpatmga, como são os prédios escolares, como é a cidade como um 
todo em termos de segurança, limpeza urbana, infra-estrutura. Talvez 
o Alencar não saiba, mas é uma das poucas cidades do Estado de 
Minas Gerais e uma das poucas da América do Sul que tem o esgoto 
tratado. E este Estado? Qual é a política do Estado que contempla o 
cidadão mineiro? Não conheço uma. E vem agora com cortes e mais 
cortes. Em Coronel Fabriciano, uma cidade pobre onde fui Prefeito fiz 
também uma reforma, mas não criei mecanismos para expuls~r o 
cidadão ou para terem de trabalhar puxando o saco do Prefeito ou do 
seu chefe superior. Dei uma carreira para que o cidadão que presta 
serviço público possa fazê-lo com dignidade, perseverança, 
independência e autonomia, simplesmente cumprindo seu papel pago 
pela sociedade. O que o Governador está querendo é colocar uma 
legião de funcionários à mercê do seu chefe, para puxar saco e 
lamber as botas do seu chefe como a única maneira de conseguir 
uma ascensão ou de se manter trabalhando com um salário de fome 
pago pelo Estado. Imaginem vocês, Sr. Presidente, companheiro 
Dalmo, Alencar, companheiros do PT, como será a vida das pessoas 
dessas cidadezinhas do interior, com um chefe imediato exigindo dos 
funcionários que façam milagres, porque o Estado, muitas vezes, não 
dá estrutura para a pessoa trabalhar! Não dá para misturar uma coisa 
com a outra. Não dá para aceitar essa mudança, esse pacotão. Não 
quero dizer no sentido pejorativo. É como bem definiu o companheiro 
Rogério: chegou uma caixa-preta, que estamos abrindo agora e que a 
cada momento nos surpreende pelo tamanho e pelo teor da maldade. 
Gostaria que estivesse aqui neste momento o Líder do PSDB, 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que falou durante meia hora hoje à 
tarde. Quando começou a falar sobre os contratos temporários e da 
CLT, falou com uma veemência tão grande que meus olhos chegaram 
a encher de água de dó dos trabalhadores. Pensei: como é bom esse 
Governo e esse Deputado, que só querem o bem para os servidores. 
Diz que o contrato temporário é uma precariedade - com o que eu 
concordo, pois não se tem direito a nada - e que o Governador está 
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mandando sua proposta de contrato -pela CLT para dar garantias,· 
um caráter temporário para aqueles que são contratados 
temporariamente. 

Dizia e transmitia pela TV Assembléia que essa medida, de caráter 
temporário, é para dar dignidade e acabar com os contratos, porque 
não dão garantia. Mas não falou a verdade. Isso é grave. Temos de 
discutir com base na verdade. Vamos ganhar a opinião pública sem 
enganar o povo. O art. 3° do projeto dos servidores públicos é muito 
claro ao dispor sobre a contratação pela CLT. O contrato pela CLT 

. não será temporário, mas sim indeterminado, podendo ser rescindido 

. unilateralmente, com prerrogativas definidas por quem detém o poder. 
Isso não é brincadeira. Discutir idéias e apresentar convicções é 
democrático. Quando não se fala a verdade, deixa-se de cumprir seu 
papel, e o debate não se torna ético nem correto. 

Parabenizo o companheiro Rogério Correia ao falar sobre o pacote. 
O projeto do Leonardo Quintão refere-se à terceirização. O Estado 
não quer dar aos trabalhadores estaduais o que o Leonardo oferece 
aos trabalhadores terceirizados. Continuaremos o debate, e a verdade 
virá à tona. As pessoas não devem ser enganadas com a tática do 
PSDB de vender gato por lebre. Apresenta um discurso maravilhoso, 
mas uma prática nefasta, arrasando o País e o Estado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões. 
Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que se 
atenham à matéria constante na pauta, de acordo com o art. 159 do 
Regimento Interno. A matéria em discussão é o Projeto de Lei no 
9/2003. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Agradeço ao 
Deputado Rogério Correia. Antigamente, a transmissão das nossas 
reuniões pela TV Assembléia não era ao vivo. Falo a todos os 
Presidentes que a TV Assembléia, criada por mim, tem de chegar a 
todos os grotões. É maldade o telespectador ouvir o Chico Simões 
dizer que a bancada do Governo não quer participar de debates. 
Sabemos que não estamos discutindo o pacote, o embrulho ou o 
projeto sério do Governador Aécio Neves. 

Estamos discutindo o projeto do Deputado Leonardo Qui'ltão, logo 
age desta forma para que o telespectador, para quem está n;:t galeria, 

\ 
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entenda que o pessoal do Governo fugiu, ficando apenas o 
Deputado Alencar da Silveira Jr., o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o 
Deputado Sávio Souza Cruz, o Deputado Alberto Bejani e o Deputado 
Leonardo Quintão. A Bancada do PT não está aqui para discutir o 
projeto do Governo, mas para acompanhar uma reun1ao 
extraordinária, em que estamos debatendo. Isso é maldade do 
Deputado Chico Simões. 

Ao dizer que o telespectador está vendo, que o Governo está 
fazendo errado, porque o Deputado do PT está falando - ele sempre 
tem razão, é o dono da verdade -, o telespectador pensará que não 
queremos discutir. V. Exa sabe que não estamos aqui para discutir. A 
partir de hoje, pela maldade usada pelo Deputado Chico Simões, o 
Presidente deverá tomar uma atitude, como ocorreu outras vezes. 
Vamos discutir, por exemplo, o Projeto de Lei na 9/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão. Então, que se atenha a esse tema. Se todo projeto 
virar assunto sobre o projeto do Governador não dá. 

Chico Ferramenta, como foi dito, melhorou o saneamento básico em 
lpatinga. Melhorou, sim, está de parabéns. Acabou com a folha de 
pagamento, reduzindo-a de 74% para 54%. Fez milagre? Ao se falar 
de plano de carreira, por que o partido de V.Exa. não faz o da 
administração? É lógico que precisamos discutir, mas na hora certa. 
Peço aos Sr. Presidente, aos Deputados e aos telespectadores uma 
política séria. Quem subir para falar de qualquer projeto, que se 
atenha a ele, caso contrário esta Casa não andará. Deputado Rogério 
Correia, a opinião pública cobra posições desta Casa. Se pegarmos 
15 Deputados do PT mais a Deputada Jô Moraes, que faz oposição, 
não agüentaremos. Se for para discutir o tema dos projetos, tudo bem. 
Se for para chegar e massacrar, dizendo para a opinião pública que o 
Governador está errado? O que a administração do PT fez em vários 
Estados? V. Exa., a partir da maldade feita com os companheiros 
ausentes, deve tomar uma posição. Para não falar que a Bancada do 
Governo está saindo, que não está participando, que o Deputado suba 
na tribuna e se atenha ao tema. Não adianta entrar no projeto do 
Deputado Leonardo Quintão e mudar de assunto. V.Exa. é experiente 
e sabe que, se se deixar, daqui a pouco não discutiremos mais nada, 
apenas a reforma do Governador. E mais, ainda haverá um Deputado 
do PT que chegará para dizer que deseja discutir, porque são os 
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donos da verdade. A Bancada do Governo está aqui, o 
companheiro Deputado Chico Simões que me respeite, mas sua fala 
foi uma maldade. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado pelo aparte. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Não há quórum para continuar 

a reunião. 
O Deputado Rogério Correia - Depois poderemos discutir o 

Regimento Interno. Entretanto, é evidente que, como estou na tribuna, 
a questão de quórum deve ser vista após o término da minha fala. V. 
Exa. e o Deputado Alberto Bejani questionaram sobre isso, mas 
sabem. 

Discuto apenas o projeto do Deputado Leonardo Quintão. Fiz um 
desvio do assunto, embora no mesmo rumo. É como um transatlântico 
que não pode dar um cavalo de pau no oceano e também não pode 
acelerar no mesmo rumo, como ocorre aqui. Lembrei-me do pacote do 
Governador, que, aliás, já não pode ser chamado de pacote, a pedido 
do Deputado Domingos Sávio. 

O Sr. Presidente - Gostaria que V. Exa. se ativesse ao projeto em 
discussão. 

O Deputado Rogério Correia - Vou me ater, apenas me lembrei do 
pacote ou "saco de maldades" devido ao serviço terceirizado, que é a 
preocupação do Deputado Leonardo Quintão. Isso é justo porque as 
firmas terceirizadas têm sido usadas, não apenas nos Governos em 
que fomos Oposição, mas também nos nossos. Nós, do PT, somos 
críticos disso. Creio que o PC do B tem críticas ao processo de 
terceirização também. Buscamos ter uma outra relação com o Estado. 
O Deputado Leonardo Quintão lembra bem: fui autor de lei parecida 
com essa, como Vereador de Belo Horizonte, que determinava 
punições às empresas terceirizadas que não cumpriam os 
compromissos, os objetivos postos, com os trabalhadores e com os 
serviços públicos. Tem a preocupação de evitar que os trabalhadores 
sejam explorados por firmas terceirizadas e o Estado nada possa 
fazer. O objetivo do Deputado Leonardo Quintão tem o nosso apoio 
porque é justo. Tenho a preocupação, por isso falava do pacote, de 
como será a forma de organizar o Estado.· Por isso disse que as 
coisas se ligam. A forma de organizar o Estado não pode !?er essa 
proposta, em que concursos para o Estado serão feitos para o quadro 
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permanente por celetistas. Essa não é a solução para se barrar o 
problema da terceirização. O projeto vai apontar restrições às firmas 
que terceirizam, diante de um fato que ocorre. O projeto que vem 
dentro do "saco de maldades" do Governador Aécio Neves vai tratar o 
problema dos terceirizados de outra forma, equivocada, de fazer 
concurso público, contratando pela CLT por tempo indeterminado. 
Não é aquilo que o próprio Governador disse e que é a mesma 
preocupação do Oeputado Leonardo Quintão, ou seja, sobre aqueles 
que precisam ser contratados temporariamente para fazer um serviço, 
por isso não podem ser servidores do Estado. Essa é uma discussão. 
Como serão contratados? Concordo que esses sejam pela CLT. É 
melhor do que por firma terceirizada. Sob esse aspecto, se o 
Governador quiser remeter um projeto que diga "aqueles serviços 
postos na Constituição", hoje exercidos por terceirizados, função 
temporária, serão contratados por CLT, terá nosso apoio. Pela CLT, 
pelo Estado, serão muito mais respeitados do que por firmas 
terceirizadas. Esta é a preocupação do Deputado Leonardo Quintão. 
Mas não é esse o projeto do Governador. Por isso o Deputado Chico 
Simões falou bem, criticando o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
porque se partiu do pressuposto de que esse projeto seria para 
contratação temporária. O projeto é claro, é contratação por tempo 
indeterminado, pela CLT. O Governador deve estar imbuído das 
melhores intenções, junto com Anastasia e Danilo de Castro, que de 
forma alguma fazem isso por maldade. Outro qualquer poderia, em 
vez de abrir o concurso de professores, que teriam estabilidade, 
contratar por concurso público, por tempo indeterminado, pela CLT, 

. desorganizando o Estado como um todo. Nesse sentido, é incorreto 
esse projeto. 

É incorreto também que, aproveitando o quadro de instabilidade que 
se promoveria através disso, possa-se avaliar, semestralmente, para 
efeito de demissão, os funcionários públicos; desde já cria, portanto, 
como existe hoje, um terror no interior do serviço público. Os 
professores, Sr. Presidente, estão aterrorizados nas escolas, os 
médicos nos hospitais, e assim por diante. Cria-se um clima de terror 
que não vejo no serviço público, Deputada Maria José Haueisen, 
desde a época do ex-Governador Newton Cardoso, com algo como 
agora está nesse projeto aqui enviado. 
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Nos quartéis, nas casernas, os policiais militares - o Deputado 

Sargento Rodrigues sabe muito bem disso - estão completamente 
assustados. Prometem se organizar. É correto que se organizem, 
mesmo que a Constituição não lhes permita o direito à greve. 
Organizam-se, assustados, como estiveram à época do ex
Governador Eduardo Azeredo, o que significou para o Estado de 
Minas Gerais um enorme problema. 

Portanto, Deputado Leonardo Quintão, V. Exa. tem razão em se 
preocupar com o quadro organizacional do Estado. 

Ora, o Governador diz que não temos dinheiro, que a dívida é de 1 ,4 
bilhão, e somos tão corajosos, que assumimos essa dívida. Além de 
assumir a dívida, assumiu a tesoura. Na televisão, a tesoura virou 
símbolo do Governador. Falamos da tesoura, e ele a colocou no ar. O 
Governo se orgulha de dar tesouradas no serviço público. O 
Governador, certamente, não tem alegria nenhuma em ver isso, mas a 
tesoura passou a ser o símbolo do Governo do Estado. 

Por que, em vez de o nosso inteligente Anastasia, a quem 
admiramos muito, de o Deputado Danilo de Castro e outros colocarem 
as mentes para funcionar em como fazer cortes, não as colocam para 
discutir a reformulação tributária, para aprovar a reforma tributária que 
está no Congresso Nacional e, a partir dela, reorganizar o Estado? 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) -Verifico que o Deputado 
Rogério Correia, embora tenha manifestado um desejo enorme de 
debater com aqueles que acreditam ser a hora de Minas Gerais se 
desenvolver com as propostas do Governador Aécio Neves, 
infelizmente se empolgou e não nos deu o aparte. Mas também me 
contento com a decisão de V. Exa., Sr. Presidente, e reitero que 
estou, absolutamente, pronto para o debate. Se o Deputado Rogério 
Correia e a Presidência assim me permitirem, o faremos, mas curvo
me à decisão da Presidência, uma vez que verificamos que não há 
quórum, embora este Deputado aqui esteja desde as primeiras horas 
do dia e aqui permanecerá enquanto houver a possibilidade de 
debater o assunto, para encontrar melhores opções para o 
aprimoramento dos projetos que aqui vierem. Só entendemos que as 
coisas estão realmente se desvirtuando do debate. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado Domingos Sávio, passarei 
o aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas a nossa intenção é 
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também aprofundar o debate para encontrar soluções. 

Acredito que a solução do diálogo, Sr. Presidente, seria, 
sinceramente, o Governador retirar a ameaça da demissão em um dos 
projetos e retirar o Projeto CLT, que desorganiza o Estado. A partir 
daí, poderemos discutir a avaliação de desempenho no interior de 
plano de carreira e organizar o Estado. Estamos dispostos a fazer 
isso. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Cumprimento V. Exa. 
e agradeço a deferência do nosso Presidente. Solicitei um aparte 
somente para dizer-lhes rápidas palavras. 

Jamais fugiremos de debate, de diálogo. Em primeiro lugar porque é 
democrático e necessário. Devo dizer a V. Exa. que, em decorrência 
de requerimento de nossa autoria, o Secretário Anastasia estará aqui, 
na terça-feira próxima, para debater, de maneira clara, nítida, 
transparente, com todos os servidores, com a Bancada do PT, todos 
esses projetos que envolvem a modernização do Estado. Portanto, a 
presença do nosso Secretário já está confirmada e, com certeza, 
teremos um debate no momento correto. 

Entendo o posicionamento de V. Exa. Estamos discutindo o projeto 
de lei do Deputado Leonardo Quintão, mas acho que o debate, neste 
momento, torna-se desnecessário não em face da ausência da 
bancada do partido do Governador, mas porque, pela sua lucidez, na 
condução do PT, sabe que teremos condição de discutir mais 
francamente com o próprio Secretário Anastasia e os Deputados que 
compõem a base governista. 

Congratulo-me com V. Exa. Sei que é um grande guerreiro, 
. combativo, mas acho importante a presença de um representante do 
Governo, como o Secretário Anastasia, que aceitou o convite para vir 
a esta Casa participar da discussão. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Dalmo. 
Vou acatar a solicitação do Presidente, mesmo porque o debate, 

certamente, terá continuação. Já protocolamos na Mesa pedido para 
que se realize um seminário sobre esse tema, para que possamos 
destrinchar melhor cada um desses projetos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Como não há quórum, peço ao 

Presidente que encerre, de plano, a reunião, reservando-me o direito 
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de continuar o debate sobre o projeto do Deputado Leonardo 
Quintão. Aliás, gostaria de dizer a ele que a nossa bancada vai votar 
favoravelmente ao seu projeto, porque procura proteger as pessoas 
que, hoje, trabalham em firmas terceirizadas, com muito prejuízo para 
a sua saúde e bem-estar. 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 extraordinária de amanhã, 
dia 22, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

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

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 6/2003, EM 12/3/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Viana, Sidinho do Ferrotaco, Vanessa Lucas e Padre João, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião 
e informa aos Deputados que não há ata a ser lida, por ser a primeira 
reunião especial, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. A seguir determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Vanessa 
Lucas para atuar como escrutinadora. Realizada a votação, a 
escrutinadora anuncia o seguinte resultado: para Presidente, o 
Deputado Sidinho do Ferrotaco, e, para Vice-Presidente, a Deputada 
Vanessa Lucas, ambos com quatro votos. Em seguida , o Presidente 
"ad hoc" declara empossado como Presidente o Deputado Sidinho do 
Ferrotaco, a quem passa a Presidência da reunião. O Deputado 
Sidinho do Ferrotaco agradece a escolha de seu nome e, em seguida, 
empossa a Deputada Vanessa Lucas como Vice-Presidente. Após, o 
Presidente eleito designa o Deputado Padre João para relatar a 
matéria no 1 o turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
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S1dmho do Ferrotaco, Presidente - Padre João - Doutor Viana 

ATA DA 6a REUNIÃO O~DINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
, PUBLICA, EM 19/5/2003 
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Domingos Sávio (substituindo 
este ao Deputado Olinto Godinho, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara 
~berta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater 
com os convidados ações e projetos que possibilitem a utilização de 
recursos provenientes da alienação de terras, bens móveis e 
semoventes apreendidos de organizações criminosas ou em 
dec~r~ência da prática de crime de tráfico de drogas e apreciar a 
matena constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
segu_ir: em tu.rno único, Projeto de Lei n°s 471/2003, (Deputado 
Rogeno Corre1a) e 487/2003, (Deputado Alberto Bejani). Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
p~recer~s sobre p~op~sições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
d1scussa~ e .votaçao, e aprovado o parecer pela aprovação, na forma 
do SubstitUtiVO no 1' da Comissão de Constituição e Justiça, no 1 o 
turno •. do Projeto de Lei no 65/2003 (relator: Deputado Rogério 
~orre1a~ Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
d1scu_s~ao e vota9ão de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenano. Submetidos a votação, são aprovados, em turno único, cada 
um por sua vez, os Requerimentos n°s 639, 649 e 658/2003. Passa-se 
à 3a Fase. d_o Ordem d~ D~a, compreendendo a discussão e votação 
de propos1çoes da Com1ssao. Submetidos a votação, cada um por sua 
ve~, .sao ap.r.?v~dos_ re~uerimentos dos Deputados João Bittar, em que 
sol1c1ta aud1enc1a publica desta Comissão para discutir o aumento dos 
índices de violência no Estado, suas causas e possíveis formas de 
c~m~ate, co~ ~nfase p.ara o Município de Uberlândia, no Triângulo 
M1ne1ro; Rogeno Corre1a, em que solicita seja enviado ofício ao 
Deputa?o Federai.Moroni Torgan solicitando urgência na apreciação 
do projeto de le1 complementar de iniciativa do Presidente da 
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República que altera dispositivos da legislação penal e solicita 
também que aquele Deputado altere o referido projeto para agilizar o 
procedimento de arrecadação e alienação de bens móveis e imóveis 
adquiridos como produto da atividade criminal; e da Comissão, em 
que solicita seja encaminhada às autoridades que menciona cópia do 
relatório elaborado por ela sobre a situação da Penintenciária Nelson 
Hungria. A Presidência destina esta parte da reunião a· ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Elias Murad, Sub
Secretário de Estado Anti-Drogas; Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, 
Delegado Titular da Delegacia de Prevenção e <Repressão- a 
Entorpecentes da Polícia Federal; André Estevão Ubaldino Pereira, 
Procurador e Coordenador do CAO CRIMO - Centro de Apoio 
Operacional de Combate ao Crime Organizado e de Investigação 
Criminal; Adam dos Santos, Superintendente-Geral da Polícia Civil, e 
Carlos Alberto Malheiros Fialho, Titular da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes, representantes do Dr. Otto Teixeira Filho, Chefe da 
Polícia Civil; Cássio Salomé, Juiz de Direito da Vara de Conflitos 
Agrários; Armando Vieira Miranda, Coordenador do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, e Luciano Dias Bicalho 
Camargos, Procurador do INCRA, representando Marcos Helênio 
Leoni Pena, Superintendente Regional do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. A Presidência faz suas 
considerações iniciais na qualidade de autor do requerimento que deu 
origem ao debate e, a seguir, concede a palavra ao Deputado Rogério 
Correia, autor de requerimento que trata do mesmo assunto, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Carlos Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI 1\1° 240/2003 

I 



Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 240/2003, do Deputado Paulo Piau, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -
, com sede no Município de Sacramento. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria e concluiu por sua juri9icidade, constitucionalidade e 
legalidade, com a Emenda no 1, que lhe apresentou. 
Da~do pro~seguimento à· tramitação, compete a este órgão 

coleg1ado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, fundada em 31/5/36, é uma sociedade civil, sem 

fins lucr~tivos, que reúne 220 associados de todos os segmentos da 
economia e tem como finalidade a defesa e a preservação da 
empresa privada como instrumento fundamental para o 
desenvolvimento do município e região. 

Conforme consta em seu estatuto, também promove a defesa, 
p~r~nte os poderes públicos e onde quer que se faça necessário, dos 
d1re1tos, dos interesses e das reivindicações de seus associados, além 
de propugnar pelo desenvolvimento econômico-social do Estado e do 
País e pelo fortalecimento da livre empresa. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a 
apresentar este projeto de lei a fim de que a entidade receba o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

240/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 353/2003 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei sob 

comento visa declarar de utilidade pública a Agência para o 
Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro- ADESJOP-

' 
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com sede no mesmo município. 

A Comi~são de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. Cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, · conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A ADESJOP é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 

1988, que tem por finalidade "promover especialmente programas que 
realizem a geração de emprego e renda no município". 

A entidade propicia, além de tudo, o fortalecimento e 
desenvolvimento econômico e social da localidade, apoiando as 
empresas existentes e os novos empreendimentos, o que beneficia 
uma gama enorme de trabalhadores e permite a manutenção de mão
de-obra estável. 

Acreditamos, desse modo, pelos princípios norteadores da entidade, 
que ela merece o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

353/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Biel Rocha, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 364/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Casa de Caridade e Assistência à 
Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, com sede no 
Município de ltanhandu. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços à comunid;:1de e sua 



principal meta é oferecer assistência médico-hospiltalar aos 
enfermos desprovidos de recursos materiais. 
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Além da assistência que presta à parturiente no período de 
internamento, a entidade instrui as gestantes quanto aos cuidados 
com o nascituro, para que tenham desenvolvimento sadio. 

Depreende-se, pois, a relevante importância da entidade como 
auxiliadora do poder público municipal no desenvolvimento das ações 
de proteção à saúde. 

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

364/2003. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Doutor Viana, relator. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 35/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
análise dá nova redação ao "caput" e ao § 1 o do art. 1 o da Lei no 
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações 
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações. 

A matéria foi aprovada no 1 o turno na forma em que foi apresentada 
e retorna, agora, a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, 
nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 

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

A proposição em exame tem o objetivo de conferir maior 
. abrangência às informações a serem prestadas pelo poder público, 
quando do fornecimento de certidões para defesa de direitos e o 
esclarecimento de situações. Para tanto, altera dispositivos da Lei n° 
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre a matéria. 

O foco principal das alterações propostas é o de evitar muitos dos 
problemas causados pelo grande número de homônimos existentes 
no País. Tais problemas poderiam ser evitados com a inclusão, 
nessas certidões, de dados simples e imprescindíveis, como a filiação 
e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF. 

Como já mencionado por esta Comissão, ao analisar o projeto no 1 o 
turno, a matéria vai ao encontro dos ditames constitucionais. A 
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Constituição Federal estabelece, em seu art. 5°, XXXIII, que 
"todos têm. direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado". 

Vê-se, pois, que a proposição atende ao interesse público, devendo 
ser transformada em norma jurídica para proporcionar ao cidadão um 
serviço mais eficaz por parte do Estado.· 

Todavia, constatamos que o projeto foi apresentado sem cláusula de 
vigência e de revogação. Para sanar tal irregularidade e adequá-lo à 
técnica legislativa, apresentamos as Emendas n°s 1 e 2. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

35/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as seguintes Emendas 
n°S 1 e 2. 

EMENDA No 1 
Fica o projeto acrescido do seguinte art. 2°: 
"Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 

EMENDA No 2 
Fica o projeto acrescido do seguinte art. 3°: 
"Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dalmo Ribeiro 

Silva - Leonardo Quintão. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 35/2003 
Dá nova redação ao "caput" e ao § 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 no 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 
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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.". 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
nos 752 a 760/2003 - Requerimentos nos 750 a 769/2003 -
Requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Miguel Martini e outros, 
lrani Barbosa, Fábio Avelar e outros, Bonifácio Mourão e outros, 
Rogério Correia, Pinduca Ferreira, José Milton, lvair Nogueira e Gil 
Pereira - Proposição não Recebida: Requerimento do Deputado Gil 
Pereira - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Administração Pública, de Turismo, de Transporte, de Meio Ambiente, 
de Educação, de Fiscalização Financeira, de Saúde, de Assuntos 
Municipais e de Direitos Humanos e dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada, José Henrique e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Wanderley Ávila, Vanessa Lucas, André 
Quintão, Alberto Bejani e Doutor Viana - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a 
Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Designação de Comissões: Comissões Especiais Para Emitirem 
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição nos 46 e 
47/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gil 
Pereira, lrani Barbosa, lvair Nogueira, José Milton, Pinduca Ferreira, 
Rogério Correia, Weliton Prado, Fábio Avelar e outros, Miguel Martini 
e outros e Bonifácio Mourão e outros; deferimento - Requerimento do 
Deputado Arlen Santiago; deferimento; discurso do Deputado Arlen 
Santiago - Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; 
discurso da Deputada Ana Maria - Requerimento do Deputado Alberto 
Pinto Coelho; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
- Questões de ordem; chamada para a recomposição de quórum; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 



- Comparecem os Deputados: 
1636 

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 Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - 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 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 das atas das três reuniões 

. anteriores. 
1a Parte 

1a Fase (Expediente) 
Atas 

-O Deputado Antônio Júlio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Correspondência 
- A Deputada Lúcia P~cífico, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 
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Do Sr. Guilherme Palmeira, Ministro do Tribunal de Contas da 

União, manifestando pesar pela morte do ex-Vice-Presidente da 
República Aureliano Chaves e encaminhando artigo de sua autoria, 
publicado no jornal "Gazeta de Alagoas", reverenciando a memória do 
político mineiro. 

Do Sr. Sérgio Oliveira, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Acre, encaminhando propostas retiradas do "Fórum 
Estadual de Revisão e Construção de Proposta de Ajuste à Reforma 
Tributária", realizado nos dias 7 e 8/5/2003, na Capital daquele 
Estado. 

Do Sr. Henrique Eduardo Alves, Deputado Federal, Presidente da 
Comissão de Legislação Participativa, encaminhando dois exemplares 
da cartilha elaborada por aquela Comissão e a relação das Casas 
Legislativas que criaram comissão similar. 

Do Sr. Carlos Rodrigues, Deputado Federal, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 384/2003, da Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Institucional (3), encaminhando expediente com informações 
relativas à instrução do Procedimento Investigatório no 108/01, em 
trâmite na Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do 
Patrimônio Público; dos Inquéritos Civis nos 001/02 a 007/02; 009/02 a 
014/02, em trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca de Pouso 
Alegre; e informações relativas ao Requerimento no 3.391/2002, do 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
comunicando, em atenção ao Requerimento no 465/2003, da 
Comissão de Direitos Humanos, que não é possível a indicação de 
Juízes de Direito para acompanhar a apuração dos fatos que 
envolvem ex-Delegado da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí, uma 
vez que a matéria será apreciada pelo Poder Judiciário. 

Do Sr. João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, 
encaminhando informações em atenção ao Requerimento no 
222/2003, da Comissão do Trabalho. (-Anexe-se ao Requehmento no 
222/2003.) 

Da Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana, informando, em atenção ao Requerimento 

I 
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n 327/2003, dos Deputados Leonardo Quintão, Cecília 
Ferramenta e Chico Simões (aplicação de tarifa telefônica conurbada 
na Região Metropolitana do Vale do Aço}, que a regulamentação da 
matéria compete à ANATEL. 
. Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
rnformando, em atenção ao Requerimento no 365/2003, da Comissão 
de .Educ~ç~o, que já foi atendida a solicitação de implantação do 
ensrno medro na Escola Municipal Irmã Luíza de Marilac de Dores do 
lndaiá. ' 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, encaminhando cópia 
do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos 
Hospitais do SUS-MG- Módulo Pólos Macrorregionais. (-À Comissão 
de Saúde.) 

Do Sr. Sidney Alves Costa, Chefe de Gabinete do Ministro do 
Turismo, informando que não há recursos orçamentários para atender 
ao .R_e~uerimen_to no 241/2003, dos Deputados Jayro Lessa e 
Bonrfacro Mourao (construção de estrada de acesso ao pico do 
lbituruna). 

Do Sr. Maurício Picarelli, Presidente da União Nacional dos 
Legislativos Estaduais - UNALE -, comunicando que uma Carta de 
Cooperação foi firmada entre essa entidade e o SEBRAE Nacional 
visando a fomentar a geração de emprego e de renda no País. (- À 
Comissão de Turismo.) 

Do Sr: Gar~b~ldi Carpaneda, Presidente da Câmara Municipal de 
Araguan, sohcrtando, em atenção a requerimento da . Vereadora 
Eunice Maria Mendes, aprovado por essa Casa, a alteração da Lei no 
7.302, de 21/7/78, que dispõe sobre a proteção contra a poluição 
sonora no Estado. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Homero Ribeiro, Prefeito Municipal de Raul Soares 
solicitando informações sobre os procedimentos legais a sere~ 
observados para a emancipação político-administrativa de um distrito. 

Do Sr. Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando os informativos financeiros dessa 
Casa referentes aos meses de fevereiro e março de 2003. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Humberto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Patos de Minas, encaminhando cópia de indicação do Vereador Pedro 
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Lucas Rodrigues, aprovada por essa Casa, em que solicita a '~ 
revisão da lei que institui a meia-entrada para estudantes; (- A 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Antônio Carlos Gallo, Prefeito Municipal de Areado, 
fornecendo informações solicitadas por esta Casa por meio do Ofício 
no 979, de 6/5/2003. (-À Comissão de Turismo.) 

Dos Srs. Clério Knupp, Getúlio Afonso Porto Neiva, Marcelino Alves 
Ferreira Filho, Antônio Alves de Paiva, Jaider Cloves de Oliveira 
Goulart, Antônio Agatão de Magalhães, Edson Viana Dias, Henrique 
Frederico Heitmann de Abreu, José Mendes Neto, José Paulo de 
Oliveira Franco, Ediones Soares, lvanir Rodrigues Ferreira, Antônio 
Alves Moreira, Edésio Campos de Carvalho, Márcio Antônio 
Camargos Teodoro, Laurentino Pereira Freire, Agenor de Campos 
Santos, Márcio de Almeida Silva, José Vieira de Andrade Neto, Gilmar 
Antunes Saúde (2}, Luiz Vilela Paranaíba, José Sivirino da Silva, 
Antônio de Pádua de Carvalho Moura, Antônio Paulo de Oliveira, 
Antônio Arquimedes Borges de Oliveira, Marques Serafim de Pinho, 
Manoel da Silva Ribeiro, Ari Lucas de Paula Santos, Clóvis Aparecido 
Nogueira, Célio Copati Mazoni, Ely Alves Quintão, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Gumercindo Mazeto, Jazy Guedes Silva, José 
Mauro Stabile, Mauro Noronha, Emanuel Francisco de Almeida, Hely 
Andrade Alves, Luiz Antônio Medeiros, Ônio Fialho Miranda, Sérgio 
Antônio Ribeiro Ferreira, Joel Pinto Martins, Lourival Pereira Metello, 
José Valverde da Silva, José Costa da Silva, Marco Aurélio·de Oliveira 
Mendonça, José Henriques Ferreira, Edson Honorato Figueiró, João 
Domingos Fassarella, Niceu Apolinário Lima, Antônio do Carmo Neto, 
Maximiano Gomes Martins, Antônio Pio Saldanha Mota, Rossi 
Eduardo Dias de Lima, respectivamente, Prefeitos Municipais de 
Carangola, Teófilo Otôni, Baependi, ltutinga, Silveirânia, Paula 
Cândido, Presidente Kubitscheck, Jequitinhonha, Nova Porteirinha, 
Belmiro Braga, Jaboticatubas, São João Batista do Glória, Dores de 
Campos, Ferros, Prata, Ubaí, Morada Nova de Minas, lapu, ltanhomi, 
Serra dos Aimorés, São Tomé das Letras, lndaiabira, Carvalhos, 
Taquaraçu de Minas, Paracatu, Materlândia, Ressaquinha, Guiricema, 
São Lourenço, Barbacena, Volta Grande, Conceição do Mato Dentro, 
Conquista, Frei Gaspar, lndianópolis, Jesuânia, Conceição dos Ouros, 
Carrancas, Rodeiro, Recreio, Além Paraíba, Nova Serrana, Antônio 
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Prado .de Minas, Laranjal, Divino, Fervedouro, Dionísio, Jenipapo 
de M1nas, Governador Valadares, Mateus Leme, Brumadinho, 
Miradouro, Poté, Araçaí; e do Sr. Hélio Wagner Barros, Chefe do 
Setor de Controle Orçamentário e Convênio da Prefeitura Municipal de 
Campo Belo, prestando informações relativas ao requerimento da 
C~~iss~o Especial de Co~vênios com a União encaminhado pelo 
Of1c1o n 817/2003/SGM. (-A Comissão Especial de Convênios com a 
União.) 

Dos Srs. José Costa da Silva, José Valverde da Silva, Pedro 
Chaves, Mauro Noronha, José Maria de Castro Matos, Gumercindo 
Mazeto, Enéas C. Chiarini, Walter Trezza, José Mauro Stabile, Pedro 
Albino Owsiany Rocha, Edir Raimundo Moreira, Edson Honorato 
Figueiró, José Henriques Ferreira, Lourival Pereira Metello, Edson 
Viana Dias, Layry Moreira dos Santos, ltayr Horste Pinheiro, Joel 
Pinto Martins, Onio Fialho Miranda, Luiz Antonio Medeiros, Emanuel 
Francisco de Almeida, Nereu Nunes Pereira, Antônio Alves Moreira, 
lvanir Rodrigues Ferreira, Márcio de Almeida Silva, Edésio Campos de 
Carvalho, Gustavo Botelho Júnior, Antônio Paulo de Oliveira, Umberto 
Alves da Silva, José Sivirino da Silva, Antônio de Pádua de Carvalho 
Moura, Ari Lucas de Paula Santos, José Mendes Neto, Clóvis 
Aparecido Nogueira, respectivamente, Prefeitos Municipais de Divino, 
Laranjal, Santo Hipólito, Jesuânia, Morro da Garça, Conquista, Pouso 
Alegre, Maripá de Minas, lndianópolis, Soledade de Minas, São José 
da Varginha, Jenipapo de Minas, Dionísio, Antônio Prado de Minas, 
Presidente Kubitscheck, Serranópolis de Minas, Caparaó, Nova 
Serrana, Recreio, Rodeiro, Conceição dos Ouros, Periquito, Dores de 

. Campos, São João Batista do Glória, lapu, Ferros, Diamantina, 
Taquaraçu de Minas, Martinho Campos, lndaiabira, Carvalhos, 
Guiricema, Nova Porteirinha, São Lourenço; e dos Srs. Wiler Castro 
de Souza, Diretor de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura 
Municipal de Pará de Minas, e J. A. Guimarães, assessor do Prefeito 
Municipal de Porto Firme, prestando informações relativas ao 
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado pelo Ofício 
no 818/2003/SGM. 

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG em 
atenção ao Requerimento no 244/2003, da Comissão de S~úde, 
prestando informações referentes ao pagamento dos débitos desse 

Instituto com prestadores de serviços. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 244/2003.) 
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Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do Diretor
Geral do DER-MG, em atenção ao Requerimento no 97/2003, do 
Deputado Célio Moreira, informando da programação das obras de 
recapeamento de trecho da ·Rodovia MG-439 para o segundo 
trimestre deste ano. 

Do Sr. Roberto Luciano F. Fagundes, Secretário Adjunto de 
Turismo, em atenção ao Requerimento no 313/2003, do Deputado 
Paulo Cesar, informando que essa Secretaria vem desenvolvendo e 
dando prioridade ãõs circuitos turísticos do Estado. 

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia 
{3), em atenção aos Requerimentos n°s 464 e 468/2003, da Comissão 
de Direitos Humanos, e 385/2003, do Deputado Roberto Ramos, 
solicitando à Casa informações mais detalhadas, no que se refere aos 
pedidos contidos nos dois primeiros requerimentos, e prestando 
esclarecimentos sobre o assunto objeto do Requerimento no 
385/2003. 

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia, em atenção ao 
Requerimento no 473/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
informando que o caso objeto do referido requerimento foi enviado à 
Corregedoria da PMMG para a devida apuração. · 

Da Sra. Lísia Corrêa de Araújo dos Santos, Procuradora-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado, dando ciência de providência tomada 
em atenção ao Requerimento no 467/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos, em que transmite reclamações de presos da Comarca de 
São Gonçalo do Sapucaí. 

Da Sra. Áurea Maria Brasil Santos Perez, Juíza de Direito da 1a Vara 
de Fazenda Pública e Autarquias, determinando seja informado por 
esta Assembléia se o Governador do Estado, nos exercícios de 1998 
a 2002, cumpriu determinações constitucionais e legais relativas à 
revisão anual dos vencimentos dos servidores. 

Do Sr. Luciano Souza Ribeiro, Secretário da Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente de Morada Nova de Minas, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, 
encaminhado por meio do Ofício no 818/2003/SGM, q~e esse 
município não possui indústrias que produzam rejeites. 
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Do Sr. Frederico Carlos von Dollinger da Motta Bastos, Chefe de 

Gabinete ~o Secretário de Defesa Social (2), informando, em atenção 
ao Re~uenm~nto no ~80/2003, do Deputado Leonardo Ouintão, que o 
expedrente for encamrnhado ao exame do Chefe de Polícia Civil· e em 
atenção aos Requerimentos n°s 249 e 250/2003, que os expedie~tes 
foram encaminhados ao e~we do Secretário de Desenvolvimento 
Social e Esportes. - -

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, -Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Educação, informando, em atenção ao Requerimento no 349/2003, do 
Dep~tad_? Do~ingos Sávio, que foi registrada nesse órgão a 
solrcrtaçao de rmplantação de Centro de Referência do Professor -
CRP - na 12a Superintendência Regional de Ensino, de Divinópolis. 

Do Sr. Antônio Campos de Abreu, Diretor-Vice-Presidente da 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos- FENEIS
, solicitando o apoio desta Casa ao projeto de lei do Deputado Federal 
Eduardo Barbosa que institui o Dia Nacional dos Surdos. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Francisco Vani Bemfica, Diretor da Faculdade de Direito de 
Varginha- FADIVA -, agradecendo voto de congratulações, formulado 
por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Dimas Fabiano 
p~r ~ua participação na liderança do movimento dos magistrado~ 
mrnerros do qual resultou a criação da AMAGIS. 

CARTÃO 
Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador do 

Estado, agradecendo a aprovação do Requerimento no 252/2003, do 
Deputado Dimas Fabiano. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Ne~t~ oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposrçoes: 

PROJETO DE LEI No 752/2003 
Proíbe a compra e revenda, por estabelecimento comercial, de 

farinha de trigo com adição de mandioca ou derivados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibido ao estabelecimento comercial comprar ou 
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revender farinha de trigo proveniente de indústria do setor de 
moagem e_ beneficiamento de trigo, à qual tenha sido adicionada 
mandioca sob a forma de farinha, farinha de raspa ou fécula.-

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput", some-nte 
poderá ser comercializada a farinha de trigo produzida de acordo com 
os padrões determinados pela Portaria no 354, de 18 de julho de 1996, 
do Ministério da Saúde. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei '---sujeita o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 

I - apreensão do produto e advertência para que seja sanada a 
irregularidade; 

11 -apreensão do produto e multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil 
reais), a ser corrigida com base no índice adotado pelo Executivo, na 
primeira reincidência; 

11 - penalidade prevista no inciso anterior e multa aplicada em dobro 
nas reincidências subseqüentes. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: O consumidor brasileiro vem sendo vítima de 

freqüentes adulterações de vários produtos básicos que atualmente 
estão no mercado. A gasolina, por exemplo, é comercializada com 
adição de álcool em sua origem. Além de pagar por um produto e ser 
obrigado a levar outro, o consumidor ainda é penalizado com as 
adulterações ilegais. O último escândalo dessa natureza foi a 
adulteração com solvente da gasolina que vem sendo vendida em 
vários postos do País. Em nossa Capital este fato já tomou dimensões 
de crime organizado. O cruel e bárbaro assassinato do Promotor 
Francisco José Lins do Rêgo foi um claro exemplo da dimensão que 
podem tomar tais adulterações se o mal não for cortado pela raiz. 

No caso específico da farinha de trigo, nosso objetivo é proibir que 
ao produto, em sua origem, seja adicionada farinha, fécula ou raspas 
de mandioca. 

Segundo nossa proposta, a farinha de trigo, mesmo que produzida 
em outros Estados ou municípios, não poderia ser comercializada em 
Minas Gerais com adição de farinha de mandioca. i 
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Várias iniciativas vêm sendo tentadas para "inventar" um 

~~rcado pa~a a mandioca. Amanhã, nosso consumidor poderá ser 
v1t1ma de sa1das propostas para consumir as sobras de cana batata 
milho, sorgo ou qualquer produto cujo setor esteja em dificuld~des o~ 
simplesmente seja incompetente para lutar pelo seu espaço no 
mercado de maneira honesta. 
.. Nã~ pretendemos aqui coibir as receitas de pães especiais, bolos e 
b1s_co1tos, fabr~cados pelas padarias, nas quais a adição de outras 
fan~~as a far_m_h~ de trigo pura é necessária. O que se pretende é 
pro~b1r a aqu1s1çao do produto, em sua origem, já com adição de 
denvados da mandioca. Isto implicaria em total falta de opção para o 
co~s_umidor, que seria obrigado a consumir qualquer tipo de pão com 
ad1çao desses derivados. Chega de adulterações espúrias. O direito 
de escolha ~? consumidor é sagrado. Permitir a comercialização de 
um pro~uto ja adulterado em sua origem seria no mínimo obrigar o 
consum1dor a levar para casa o que não quer. 

Pela proteção e defesa dos consumidores, solicito o apoio dos 
eminentes pares. 

- Publi~ado, 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 753/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Distrito de São José do Batatal, com sede no 
Município de Ubaporanga. 

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

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São José do Batatal, com 
sede no Município de Ubaporanga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 

Distrito de São José çfo Batatal é uma sociedade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua 
administração sob nenhum pretexto e que destina a totalidade de suas 

j 

1645 
receitas e rendas apuradas à consecução de suas finalidades 
estatutárias, quais sejam representar, defender e desenvolver a 
melhoria das condições de vida das pessoas carentes daquela 
comunidade. 

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos 
nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de 
lei. 

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

PROJETO DE LEI No 754/2003 
Institui, no Estado, campanha de vacinação anual contra a 

pneumonia, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Secretaria de Estado da Saúde deverá proceder 

anualmente à vacinação em massa da população economicamente 
ativa. 

Art. 2° -A campanha abrangerá todos os municípios mineiros onde a 
incidência da doença é expressiva. 

§ 1 o - Caberá às Secretarias Municipais da Saúde informar à 
Secretaria de Estado da Saúde os dados de que dispõe sobre a 
incidência de pneumonia e apresentar estudos que identifiquem o 
impacto da moléstia e suas derivadas nos gastos com atendimento 
médico, medicamentos e internação hospitalar. 

§ 2° As Secretarias Municipais da Saúde deverão, 
obrigatoriamente, requerer a inclusão de seus respectivos municípios 
no programa de vacinação, baseando-se nos dados dos estudos 
previstos no parágrafo primeiro. 

Art. 3° - Para execução da referida vacinação, será firmado convênio 
entre a Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais da 
Saúde. 

Art. 4° - A aplicação da vacina contra a pneumonia será iniciada, 
prioritariamente, em toda a população com idade acima de 65 anos. 

Art. 5° - Na segunda fase, serão vacinados todos os que estejam em 
idade potencialmente produtiva, entre 18 e 65 anos. 

Art. 6° - Numa terceira fase, a aplicação da vacina contra a 
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pneumonia será feita em empresas da iniciativa privada e 
repartições públicas. 

Art. 7~ - A S~c.ret~ria de Estado da Saúde, em conjunto com 
Secretar_1as Mun1c1pa1s da Saúde, realizará ampla campanha de 
esclarecimento sobre a vacinação. 

. Art. 8~ - A campanha de vacinação deverá ser implementada, 
lmpretenvelmente, a partir do ano seguinte à entrada em vigor desta 
lei. 

. Art. go - A realização do previsto no art. 1 o desta lei- ocorrerá 
Independentemente de outros programas de vacinação já existentes. 

Art. 1 O - Fica a Secretaria de Estado da Saúde obrigada a incluir a 
campanha de vacinação contra a pneumonia nas suas previsões de 
gastos para o ano seguinte à publicação desta lei. 

Parágrafo único - Os recursos indicados pela Secretaria de Estado 
da Saúde serão previstos expressamente no Orçamento Geral da 
União, do mesmo ano. 

Art. 11 - E~ta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - F1cam revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
João Bittar 

Ju~tificação: Tomando por modelo a lei federal de vacinação contra 
a gnp~, pe~cebemos a importância de promover também campanhas 
de vac1naçao contra a pneumonia em idosos, como forma de prevenir 
a doença e suas conseqüências. Não obstante ser muito estreita a 
faixa etária atingida, os resultados começarão a ser verificados em 
curto prazo. 

Várias empresas e entidades sociais de todo o País estão 
vacinando, com recursos próprios, seus funcionários. Da mesma 
for~a, são inúmeras as pessoas que recorrem a serviços médicos 
part1_culares com a finalidade de imunizar-se, a seus familiares ou 
fun~1on~rio~. ~os órgãos de saúde, públicos e privados, essa 
vacmaçao e fe1ta apenas quando há prescrição médica. 
Ad~uirindo-se grandes lotes da vacina, o preço a ser pago baixa 

sen~1ve~mente. Outro argumento que fortalece a proposta de 
v~c1~açao em massa contra a pneumonia é a economia para os cofres 
pubhcos. Os gastos com a compra dos lotes e a implementação do 
programa de vacinação é muito inferior aos custos que doenças como 
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a pneumonia e suas derivadas acarretam. · -

O art. 196 da Constituição Federal diz- que "A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos ( ... )". Portanto, não há razão para que o poder público não 
contribua para reduzir a incidência da pneumonia, que tem gerado 
diversos problemas. Entendemos que - se não bastasse o lado do 
indivíduo - a economia que se fizer em relação a hospitalizações e 
medicamentos, e os ganhos de produtividade nas empresas de todos 
os ramos - comerciais, industriais e de serviços - já justificarão o 
investimento na vacinação. 

De acordo com o acima exposto, e na certeza de estar visando ao 
interesse público, conto com a avaliação criteriosa dos 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 No 755/2003 
Torna obrigatória a utilização de mão-de-obra de pessoas com 

deficiência causada por acidente de trânsito para servirem como 
instrutores nos cursos de reciclagem para os infratores das normas de 
trânsito, nos termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica estabelecida a obrigatoriedade da utilização da mão

de-obra de instrutores, previamente qualificados, portadores de 
deficiência causada por acidente de trânsito, na proporção de no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento ) do total de instrutores, nos cursos 
de reciclagem para os infratores das normas de trânsito, instituídos 
pelo art. 268 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

§ 1 o - A instalação de cursos de reciclagem para os infratores das 
normas de trânsito, a serem ministrados por auto-escolas, instituições 
ou empresas devidamente licenciadas, prevista no "caput" deste artigo 
deverá ser previamente autorizada pelo DETRAN-MG. 

§ 2° - Caso a aplicação do percentual de trata este artigo resulte em 
número fracionado, elevar-se-á até ao primeiro número inteiro 
subseqüente. 

Art. 2° - Não havendo instrutores qualificados que sejam portadores 
de deficiência causada por acidente de trânsito em número que atinja 

I 

~----~------~------------~ 
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percentual mínimo definido no art. 1 o desta lei, os organizadores 
dos cursos poderão convocar outros instrutores qualificados para 
ocuparem as vagas reservadas. 

Art. 3o - Para os fins de qualificação de instrutores portadores de 
deficiência, as auto-escolas ou o DETRAN - MG poderão conveniar-se 
com instituições de assistência social que, comprovadamente, atuem 
na área das pessoas com deficiência. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: Os acidentes de trânsito, causados em sua grande 

maioria por imprudência e inobservância das regras de circulação de 
veículos, continuam sendo um pesado fardo em nossa sociedade. 
Esses acidentes representam enorme custo econômico e social ao 
Estado, não sendo raros os casos que resultam em seqüelas graves 
que inviabilizam a vida profissional e social de pessoas de todas as 
idades, especialmente os mais jovens envolvidos em acidentes. 

Em seu art. 22, inciso 11, o Código de Trânsito Brasileiro determina a 
competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados para 
reciclar a educação de condutores infratores das normas e das regras 
de circulação, através de curso especial previsto em seu art. 268. 
Pretendemos, com este projeto, que, com a presença de instrutores e 
vítimas de acidentes, se obtenham melhores resultados na 
reeducação e na conscientização dos infratores de trânsito, 

Contamos com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto. 
- 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 756/2003 
Declara de utilidade pública o Grupo de Maior Idade Lírios do Vale -

GMILV -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Maior Idade 

Lírios do Vale- GMILV_-, 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. 

! 
I 
·j 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Maria José Haueisen 
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Justificação: O Grupo de Maior Idade Lírios do Vale, ·sem fins 
lucrativos, possui como finalidade propiciar às pessoas com mais de 
50 anos, carentes ou não, atividades ocupacionais, de lazer, 
educacionais e culturais, valorizando e desenvolvendo suas 
potencialidades. Privilegiando a convivência e a amizade, busca 
condições concretas de sua crescente integração no seio da família e 
desta na sociedade. 

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos 
legais para ser declarado de utilidade pública, esperamos 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 757/2003 
Declara de utilidade pública a Assistência e Promoção Social 

Exército de Salvação - APROSES -, Creche Carmo do Rio Claro, com 
sede nesse município. 

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

Promoção Social Exército de Salvação - APROSES -, Creche Carmo 
do Rio Claro, 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, 27 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A Creche Carmo do Rio Claro, unidade da Assistência 

e Promoção Social do Exército de Salvação, sem fins lucrativos, 
possui como principais objetivos proporcionar proteção, segurança, 
educação e saúde a crianças carentes, favorecendo seu 
desenvolvimento físico, intelectual, psicossocial e espiritual. 

Para lograr tais metas, ela se incumbe de lhes oferecer dependência 
e alimentação adequada, de conformidade com as normas 
estabelecidas pelas autoridades competentes e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente; cuidados médicos, odontológicos, 
psicológicos e farmacêuticos por meio do SUS e hospitai$ da rede 

I 
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pública; atividade educacional, cultural, esportiva e de lazer; 
orientação espiritual, preservando a identidade de cada um; ambiente 
de respeito e dignidade, de forma a incutir-lhes altos padrões morais. 

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 758/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da 

Aparecida 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 

Conceição da Aparecida o imóvel constituído de terreno urbano com 
área de 348m2 (trezentos e quarenta e oito metros quadrados) situado 
nesse município e registrado sob o no R-6-M-1.386, a fls. 39, v., do 
livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carmo do 
Rio Claro. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo se destina à 
construção da sede da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao 

Estado, em 1980, pelo Município de Conceição da Aparecida, com o 
fim expresso de ali se construir um posto de saúde, o que não veio a 
se concretizar; desde então, o terreno encontra-se abandonado. 

A Igreja Evangélica Sara Nossa Terra vem realizando múltiplas e 
expressivas atividades em prol da comunidade, apesar do pouco 
espaço físico de que dispõe para desenvolvê-las. 

Atualmente, o município não possui nenhum local disponível para 
atender às reivindicações da referida congregação, por isso solicita a 
doação do referido imóvel, para que nele se possa dar 
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prosseguimento ao brilhante trabalho desenvolvido pelo Pastor 
Hamilton Mª-chado Pereira e os membros de sua igreja. 

Ante o exposto, estamos certos de que os nobres colegas 
parlamentares prestarão o imprescindível apoio 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 No 759/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.365/2002) 

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor 
Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede no Município de ltajubá. 

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

ao Menor Aprendiz de ltajubá - AAMAI -, com sede no Município de 
ltajubá. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: A entidade em comento foi declarada de utilidade 

pública municipal, pela Lei Municipal no 2.295, de 22/11/99, editada 
pela Câmara Municipal de ltajubá. 

A AAMAI têm por objetivo criar oportunidade de ingresso e 
integração do menor aprendiz no mercado de trabalho, propiciando à 
criança e ao adolescente oportunidades de desenvolver suas 
aptidões, entre outras finalidades descritas no art. 2° do seu Estatuto, 
que vêm sendo rigorosamente cumpridas. 

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais, conto com o apoio 
dos 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 760/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.283/2002) 

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: O Lar Infantil São Judas Tadeu é uma entidade sem 

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

O trabalho realizado pela entidade que ora se pretende declarar de 
utilidade pública é de grande alcance social, razão pela qual conto 
com o apoio de meus pares para a aprovação do projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
No 750/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com o Hospital Infantil São Paulo Ltda., em 
Belo Horizonte, pelos 35 anos de fundação. (-À Comissão de Saúde.) 

No 751/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
apelo ao Senador Eduardo Azeredo e aos Deputados Federais que 
menciona com vistas à alteração da Lei Complementar n° 113, de 
2001, e da Lei no 10.473, de 2002, para que a região do vale do São 
Francisco seja incluída na área de atuação da Fundação Universidade 
Federal do Vale do São Francisco. 

No 752/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Senador José 
Bento pela implantação do horário integral em suas escolas 
municipais.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

No 753/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Instituto Planetário de 
Desenvolvimento Humano - IPDH - pelo lançamento do livro "Vale do 
Jequitinhonha- ltinga no Brasil do Presidente Lula". (-À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 
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N° 754/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Lúcio dos 
Santos, nesta Capital, pelos 74 anos de fundação. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 755/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
indicada a cidade de ltajubá para sede de agência ou escritório do 
BDMG. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 756/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à construção 
de uma passarela para pedestres no Km 532 da BR-040, entre o 
Bairro Califórnia e o Conjunto Califórnia, nesta Capital. 

N° 757/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor
Geral do DER-MG com vistas a que seja feita a pavimentação da 
entrada que liga o Município de Capitão Enéas à Estrada da Produção 
e da estrada que liga o Município de Capitão Enéas ao de Janaúba. (
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 758/2003, do Deputado Weliton Prado, pleiteando sejam 
solicitadas à Secretária de Educação informações, com 
especificações que menciona, sobre a extensão de oito para nove 
anos do tempo de duração do ensino fundamental. 

N° 759/2003, do Deputado Weliton Prado, pleiteando sejam 
solicitadas ao Governador do Estado informações sobre os gastos e 
contratos de publicidade institucional do Estado para o exercício de 
2003. 

N° 760/2003, do Deputado Weliton Prado, pleiteando sejam 
solicitadas informações ao Secretário da Saúde sobre os repasses de 
verbas dessa Pasta, originados de convênios celebrados entre o 
Estado e municípios, apontados em restos a pagar pelo Governo 
anterior. 

N° 761/2003, da Comissão de Transporte, sol.icitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COMIG com vistas a que seja enviada a 
relação, com as informações que menciona, de todos os convênios 
firmados na última gestão que envolvam a construção de estradas e 
outras obras. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 762/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
\ 
' 
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apelo ao Secretário de Transportes com vistas à estadualização 
da BR-383, que liga os Municípios de Maria da Fé e Cristina. 

No 763/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo .ao Secretário de Transportes com vistas à realização de 
melhonas em trechos das Rodovias MG-164, MG-332 e MG-457. 

No . 764/2003, da. Comissão de Educação, solicitando seja 
cons1gnado nos ana1s da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Marcos Antônio Bertoni pela sua nomeação como Diretor
Superintendente da 31a SRE, de Poços de Caldas. 

No . 765/2003, da ~ Comissão de Educação, solicitando seja 
cons1gnado nos ana1s da Casa voto de congratulações com a 
UNIMONTES pela criação da Universidade do Circo. 

No 766/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado 
apelo aos Diretores das Superintendências Regionais de Ensino da 
Secretaria da Educação com vistas a que forneçam informações sobre 
as reformas e ampliações em execução em sua rede física. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

No 767/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social com vistas à 
supressão do inciso VI do art. 2° da Resolução no 2, de 24/1/2003. 

No 768/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao credenciamento do CTI 
do Hospital Manoel Gonçalves, situado no Município de ltaúna. 

No 769/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
ap~lo à Presidente da HEMOMINAS com vistas à instalação de uma 
un1dade de coleta de sangue no Município de ltaúna. 

- ~ão também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Wehton Prado, Miguel Martini e outros, lrani Barbosa, Fábio Avelar e 
outros, Bonifácio Mourão e outros, Rogério Correia, Pinduca Ferreira, 
José Milton, lvair Nogueira e Gil Pereira. 

Proposição Não Recebida 
-.A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

de1xa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do ~eputado Gil Pereira, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Le1 no 615/99, de sua autoria. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Fahim Sawan.) 
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. Comunicações 

- SãoJambém encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
de Administração Pública, de Turismo, de Transporte, de . Meio 
Ambiente, de Educação, de Fiscalização Financeira, de Saúde, de 
Assuntos Municipais e de Direitos Humanos e dos Deputados Antônio 
Carlos Andrada, José Henrique e Alberto Pinto Coelho. 

Oradores Inscritos 
O Sr, Presidente- Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

, Srs. Deputados, nesses doze anos de mandato nesta Assembléia, 
·nossa voz sempre se levantou na defesa do rio São Francisco. Hoje, 
voltamos a abordar esse tema, que interessa não só ao povo mineiro, 
legitimamente representado pelos parlamentares desta Casa, mas 
também a toda a sociedade. 

Em junho de 2001, o então Presidente da República assinou decreto 
.criando o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. O objetivo do Governo Federal, 

. naquele momento, envolvido com as críticas feitas à insensata e 
despudorada idéia da transposição das águas do São Francisco, foi o 
de dar resposta imediata ao clamor da sociedade pela salvação do rio. 
Antes de pensar em transposição, era preciso criar condições para 
que o São Francisco voltasse a viver - foi essa mensagem que os 
grupos organizados da sociedade civil passaram para o Governo 
Federal. 

Previa-se, então, que o projeto de revitalização envolveria recursos 
na ordem de R$1.000.000.000,00, que seriam aplicados num período 
estimado de dez anos. De imediato, foram transferidos para o projeto 
R$70.000.000,00, que estavam na conta da transposição do Ministério 
da Integração Nacional e foram repassados para a revitalização. Esta 
passou a contar, em 2001, com um total de R$84.000.000,00. 

Foi, ainda, criado o Comitê Gestor do Projeto de Revitalização, 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e composto por 
representantes dos Estados que integram a Bacia Hidrográfica do São 
Francisco e do Ministério da Integração Nacional, da ANA e do 
IBAMA. 

As ações do projeto de revitalização incluíam a despoluição do rio, 
por meio de tratamento do esgoto e do controle e uso \racional dos 

I 
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agrotóxicos; a conservação dos solos, mediante o controle da 
erosão; o _estabelecimento de sistemas de reutilização da água e a 
conserv~~ao das nas~entes; o reflorestamento e a recomposição das 
matas Ciliares; a gestao e o monitoramento dos recursos hídricos da 
Bacia; a .gestão integr~da dos resíduos sólidos; a educação ambiental; 
a g~rant~a ~o abastecimento de água para as populações urbanas e 
rura1s at1ng1das pela seca; e, por fim, o incremento à criação e ao 
f~rta.leci~ento das unidades de conservação e preservação da 
b1od1vers1dade. 

Ainda q.ue os recursos inicialmente repassados para a revit<3,lização 
tenh~~ s1do modestos, trata-se, como podemos perceber, de projeto 
~mb1c1oso, que envolve a mobilização de esforços nos Estados que 
Integram a Bacia, com 15 milhões de pessoas, que constituem 8,4% 
da população brasileira. Não é por outra razão que, em abril de 2002, 
o Senado Federal avaliou o custo total do Projeto em 
R$3.000.000.000,00 e aprovou medida pela qual 0,5% dos recursos 
arrecadados com a cobrança da CPMF fossem destinados às obras 
de . revitalização do rio. Esse percentual representaria 
aproximadamente R$21 0.000.000,00 por ano, ou três vezes o valor 
inicialmente alocado no Projeto. 
Le~bramos ainda a Proposta de Emenda à Constituição no 524, de 

autona do .senador sergipano Antônio Carlos Valadares, que desde 
200~ ~ram~ta n? Conwesso Nacional, que cria o Fundo para a 
Rev1tallzaçao H1droamb1ental e o Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia do Rio São Francisco, destinando-lhe, durante 20 anos, 0,05% 
do produto da arrecadação dos impostos de competência da União 
após deduzidas as vinculações e participações constitucionais: 
Aprova~a no Senado Federal, a proposta encontra-se em apreciação 
p~la _ Camara dos Deputados. A sua última movimentação foi a 
cnaçao, em 27/11/2002, de comissão especial para analisá-la. 

E. o rio, efetivamente, necessita desses recursos. Nos períodos de 
est1agem, a redução do nível das águas faz com que ele mostre as 
suas entranhas,, ou, como nós, barranqueiros, dizemos, mostra as 
suas "fissuras". E quando o peixe, normalmente escasso, desaparece 
?a me.s~ das populaçõ~s ribeirinhas; é quando a navegação se torna 
1mprat1cavel por causa dos bancos de areia, que bloqueiam a 
passagem das embarcações; é quando a natureza, no leito do rio, nas 
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suas • margens e nos terrenos vizinhos, parece recuar ante os: -
efeitos combinados da seca e da agressão humana·. Agressão 
humana, sim, pois esse estado de coisas seria controlável, não 
fossem os males provocados pelo homem no ecossistema do rio. A 
estiagem, fenômeno natural, tem assim potencializados os- seus 
efeitos pela ação humana, que destrói matas protetoras, lança 
esgotos diretamente no leito do rio e dos seus afluentes; extingue as 
lagoas marginais, berçários dos peixes, e retira, sem controle, água 
para irrigação das lavouras das enfraquecidas reservas da bacia 
hidrográfica do São Francisco. 

-_ Quem, como nós, cresceu às margens do rio percebe os efeitos 
prolongados dessa agressão ao rio e aos seus afluentes. O São 

•. Francisco está morrendo. Não nos enganemos com as conseqüências 
temporárias das chuvas de final de ano. No início deste ano, alguns 
pensaram que o rio se revigorava, fortalecido pelas águas que caíram 
em dezembro e janeiro últimos. Era uma ilusão passageira. Quem, 
como nós, acompanha diuturnamente a situação do São Francisco 
sabe que, pelo menos dois meses antes do final do ano, o nível das 

. águas havia baixado tanto, que se podia cruzar o rio a pé na região da 
nossa querida Pirapora. 

Não nos enganemos, portanto. O rio, mais do que nunca, precisa ser 
salvo do estado de degradação em que se encontra. O homem, que 
interveio brutalmente nos cursos d'água que formam a bacia 
Hidrográfica do São Francisco, para, por ignorância ou desprezo pela 
vida, provocar a situação que temos hoje, pode agora trabalhar para 
fazer reverter tal estado desolador. 

Era essa a nossa expectativa quando do lançamento do Projeto de 
Revitalização da Bacia do São Francisco. Mas, inexplicavelmente, 
desde a instalação do atual Governo Federal, pouco ouvimos falar da 
revitalização. O que nos leva a perguntar, Sr. Presidente: "o que está 
sendo feito presentemente, em termos de políticas públicas e ações 
governamentais, pela salvação do São Francisco? Que ações estão 
em andamento? Que recursos foram alocados posteriormente à 
criação do projeto? Como estão as contas do projeto? Que convênios 
foram assinados?". Sabemos que algumas cidades da bacia, como 
Penedo, em Alagoas, Sobradinho, na Bahia, Propriá, em ,Sergipe, 
Formosa, em Goiás, e Pirapora, firmaram convênios em 2001, para 
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construir ou ampliar os seus sistemas de esgotos sanitários. 
Como estão hoje as obras previstas nesses convênios? 

Outra iniciativa importante foi a instalação, também no final de 2001, 
da Promotoria do São Francisco, fruto de convênio firmado entre o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais. 
Ess~ Promotoria, iniciativa pioneira no âmbito da fiscalização, tem a 
funçao de adotar medidas administrativas e judiciais para melhorar a 
qualidade e a quantidade das águas da bacia do São Francisco. Que 
outros municípios ou Estados estão desenvolvendo ações 
semelhantes no âmbito do projeto de revitalização? 

O ~eputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço-lhe e o 
cumpnmento pela beleza do seu pronunciamento. Trata-se de um 
pronunciamento que historia a luta e o trabalho pela revitalização do 
Velho Chico ao longo de tantos anos. 

V. Exa. bem disse que, no final do Governo de FHC aventou-se 
hipótese da transposição das águas do São Francis~o, e houve 
grande mobilização. 

Após essa mobilização, o povo mineiro, e principalmente esta Casa 
não obtiveram informação alguma sobre os procedimentos posteriore~ 
ao movimento. Enquanto isso, o rio São Francisco agoniza. Pela 
televisão, vimos ações não oficiais. Um órgão, dizendo-se 
ambientalista, embargou uma obra, porque pessoas extraíam areia do 
leito desse rio para a exploração comercial e, ao retirarem 103 
caminhões, acabavam com os bancos de areia. 

Então, quem quer tomar iniciativa não tem apoio, e quem precisa 
tomá-la e possui o poder de fazer valer a força da lei, investir recursos 
na recuperação do rio São Francisco e de toda a bacia, cala-se e 
omite-se criminosamente diante do que está acontecendo. 

Deputado Wanderley Ávila, a sua voz é uma das poucas que ecoam 
em favor desse rio. Gostaríamos de juntar nosso trabalho e suscitar 
discussão pela revitalizaçã~ do velho São Francisco. Obrigado. 

O Deputado Wanderley Avila - Por causa de questões como essa 
dirigimos ao Presidente um requerimento. Passo a lê-lo para formular 
indagações à Sra. Ministra do Meio Ambiente. (-Lê:) 

"Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado que este 
subscreve, tendo em vista o papel decisivo desta Casa em defesa das 
águas brasileiras e o fato de que em Minas Gerais concentra-se o 
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maior volume de mananciais e cursos d'água formadores da bacia ... 
hidrográfica do rio São Francisco, requer seja enviado ofício à Ministra 
do Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações: 1) ·Qual a 
situação .atual do Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco? 2) Que recursos foram alocados 
no projeto e quais os investimentos previstos? 3) Que convênios 
foram firmados no âmbito do projeto e qual é a situação atual das 
ações previstas nesses instrumentos?" 

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar o amigo José 
Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pela sua eleição, no dia 12 de maio, para a Presidência 
do Comitê Gestor do Projeto de Conservação e Revitalização da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Profundo conhecedor da 
questão das águas e Ministro do Meio Ambiente no Governo Federal 
.anterior, certamente trará contribuições decisivas e perenes para a 
proteção do São Francisco e dos rios que formam a bacia. E disso 
que os nossos rios precisam: perenidade de ações, projetos 
duradouros, medidas enérgicas e constantes. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Vanessa Lucas. 
A Deputada Vanessa Lucas- Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, a segurança pública é um problema de todos. Para que as 
ações sejam eficazes, é preciso que haja cooperação efetiva entre 
poder público, empresariado e sociedade civil. Já está comprovado 
que a prevenção é ainda a melhor forma de se combater a 
criminal idade. 

Contagem, a exemplo de outros municípios brasileiros, também 
sofre com o crescimento da violência, resultado da desigualdade 
social e do comércio ilícito de drogas. Há um velho ditado que diz: 
"Quem não quer manda, quem quer faz". A administração do Prefeito 
Ademir Lucas não cruza os braços, investe na ampliação e reforma de 
prédios públicos e na doação de modernos equipamentos para as 
Polícias Civil e Militar. 

Na última quinta-feira, dia 22, na Cidade Industrial, pudemos, 
juntamente com outras autoridades do Estado, participar da 
solenidade de entrega do Laboratório Móvel de Perícia à 6a Seccional. 
Com a iniciativa, Contagem passa a ser a primeira cidade r:nineira a 
colocar à disposição da Polícia Civil um laboratório deste porte. 
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A Prefeitura Municipal e o Programa de Ação Integrada 

entregaram à Polícia Civil, além do laboratório - constituído por um 
Fiat Do?là, totalmente equipado com quatro máquinas fotográficas, 
~m microscópio, dois microcomputadores completos, duas 
Impressoras, um gerador de energia, três trenas, uma máquina de 
escrever eletrônica, duas mesas e materiais essenciais aos trabalhos 
de perícia técnica - quatro automóveis Gol 1.0, sete motocicletas 
Honda Titan e capacetes de proteção. 

Os recursos para a compra desses equipamentos, a exemplo dos 
anos anteriores, foram arrecadados por meio de festas de aniversário 
desta Deputada e do Prefeito Ademir Lucas, com a adesão de 
sociedade comprometida com o bem-estar da população. 

A Delegacia de Mulheres recebeu computadores, bebedouros, 
colchonetes, materiais de escritório e de higiene. 

Para a PMMG foram doadas 30 novas motos, aumentando o 
policiamento nas ruas, além da reforma de 71 viaturas. 

· Outros cinco carros foram entregues aos representantes dos 
Conselhos Tutelares, para reduzir a marginalidade infantil. 

As ações incluíram também a realização de palestras e 
implementação de ações de combate às drogas. 

Este ano, no dia 27 de junho, faremos reverter a renda para a 
compra de todo o enxoval para o Hospital Municipal, a ser inaugurado 
em agosto deste ano. 

Os investimentos na área de segurança vão além. Passam pelo 
pagamento dos aluguéis de imóveis onde estão instaladas as 
delegacias, abastecimento das viaturas policiais e disponibilização de 
funcionários. 

Estas e outras tantas ações somadas refletem política que visa ao 
bem-estar do cidadão. Ao contrário de tantos que criticam, há 
governantes que, a exemplo do que acontece em Contagem com a 
administração do PSDB, realizam. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, na última sexta-feira a Comissão de Trabalho, Previdência 
e ~ç_ão Social realizou uma audiência pública em Araçuaí com o 
obJetivo de debater a erradicação do trabalho infantil. Apresentamos 
um requerimento na comissão para divulgar o resultado de pesquisa 
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empreendida pela PUC-MG, em parceria com a DRT. Muitas- 1 

vezes essas pesquisas são realizadas e seus resultados não• são 
socializados ou compartilhados pelas autoridades públicas e pelos 
usuanos de serviços e programas governamentais e não 
governamentais. 

O interessante da audiência é que foi realizada pela· ALEMG em 
parceria com a PUC e com A DRT. Essa pesquisa abrangeu 17 
municípios e 847 crianças e adolescentes do Norte de Minas e do vale 

. do Jequitinhonha. Além da apresentação dos resultados da pesquisa, 
.a audiência teve também o objetivo de propor alternativas e soluções 
~.integradas para erradicar o trabalho infantil. 

A audiência contou com a participação do Ministro do Trabalho do 
.Governo Lula, Dr. Jaques Wagner, que nos prestigiou e permaneceu 
durante toda a audiência pública de Araçuaí, do Secretário de 
Desenvolvimento Social e Esportes, Deputado João Leite, que, pela 
segunda vez, atendeu a um chamado da nossa Comissão, da Frente 
Parlamentar, e participou de atividade junto com o Governo Federal, 
nessa integração necessária de políticas federal, estadual e municipal. 
Participaram ainda o Conselho Estadual da Criança, os Deputados 
Célio Moreira e Maria José Haueisen, vários Prefeitos, Vereadores, 
Vereadoras e lideranças da região. 

A pesquisa é muito extensa, alguns dados são assustadores. Por 
exemplo, 25% das meninas trabalhadoras, no trabalho informal, no 
vale do Jequitinhonha e no Norte, trabalham sete dias durante a 
semana. Aproximadamente 35% dessas crianças iniciam 
precocemente o trabalho, entre 7 e 11 anos de idade. Cerca de 17% 
já foram vítimas de acidentes de trabalho. Apesar de mais de 90% das 
crianças freqüentarem o ensino fundamental - o que é um dado 
positivo -, cerca de 70% dos meninos e meninas estão em atraso 
escolar ou repetindo o ano. É um claro prejuízo à atividade escolar 
causado pelo ingresso precoce no mundo do trabalho. 

A pesquisa foi quantitativa e também qualitativa. Boa parcela - e 
talvez nem se precisasse da pesquisa para dizer isso - das crianças 
vai para o trabalho precocemente em razão da ausência de 
alternativas de geração de emprego e renda por parte das suas 
famílias. Mais do que apresentar esses relatórios e diagnóstiços- e o 
Ministro acompanhou atentamente toda a exposição - algumas 
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' 

L.--.---...----...-----0 ...--.------' 



1662 
medidas concretas foram anunciadas. 

O Governo Lula inaugurou a primeira Subdelegada do Trabalho 
vinculada à DRT exatamente em Minas Gerais, no coração do vale, no 
Médio Jequitinhonha, em Araçuaí, mostrando e resgatando o 
compromisso do Presidente Lula com o vale, com o Estado. 

Essa Subdelegada inaugurada contou com a parceria da Prefeitura 
de Araçuaí - comandada pela nossa querida companheira Cacá, que 
se responsabilizou pelo espaço físico - e já está funcionando com 
veículos e funcionários. A Subdelegada visa fiscalizar o trabalho 
infantil na região, mas, mais do que isso, objetiva propor políticas 
públicas integradas entre os diversos órgãos, de modo a combater e 
erradicar o trabalho infantil através do fortalecimento da geração de 
emprego e renda para as famílias do Norte e do Jequitinhonha, em 
processo integrado de desenvolvimento regional apropriado às 
vocações da região. 

Parabenizo o Governo Lula, que participou da audiência e, logo 
depois, inaugurou uma subdelegada, em pleno funcionamento no 
coração do vale do Jequitinhonha. Na parte da tarde, em trabalhos de 
grupo, várias outras medidas foram solicitadas, como a ampliação do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - e dos 
programas de transferência de renda. E, na sexta-feira, estava sendo 
encerrado o treinamento de 17 municípios do vale do Jequitinhonha, 
que, a partir de junho e julho, serão incorporados ao Projeto Fome 
Zero, associando-se a outros 21 municípios e totalizando, nesta 
primeira etapa, 38 municípios em Minas Gerais. Foi um grande 
encontro com representantes do Fome Zero e do Ministério do 
Trabalho. 

Estamos agendando, provavelmente para o mês de julho, ida da 
Ministra Benedita da Silva, para que possamos discutir a implantação 
dos Núcleos de Atendimento Integral às Famílias - NAIFs -, que 
também serão espalhados em todo o País, segundo diretriz do 
Ministério de Promoção Social. 

Além disso, tiramos várias deliberações com o objetivo de fortalecer 
a realização da conferência regional da criança e do adolescente, 
junto com a Assistêncja Social, a ser realizada provavelmente na 
semana de 21 a 24 de julho, e de várias outras iniciativas que o pouco 
tempo nesta tribuna não permite resgatar. 
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Queria comunicar aos Deputados e, em especial, registrar a 

atenção e a disponibilidade do Presidente da Comissão, Deputado 
Célio Moreira, e a aprovação das Deputadas Marília Campos e Ana 
Maria. Foi uma audiência pública muito importante e interessante, com 
desdobramentos práticos, concretos, pois, como bem diz a Deputada 
Ana Maria, não adianta realizar audiência e diagnóstico, se não forem 
apresentadas medidas e soluções práticas. . 

Queria aproveitar para comunicar que na quarta-feira, dia 21 de 
maio, realizamos a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, contando com a presença 
de 9 parlamentares e representantes de 5 gabinetes, totalizando a 
participação de 14 mandatos. Algumas medidas foram tomadas. A 
primeira delas refere-se à realização de reuniões mensais, de 
preferência às quartas-feiras, após as reuniões ordinárias, por volta 
das 17 horas, tendo em vista maior participação dos Deputados. Além 
disso, resolvemos criar uma coordenação colegiada, sem um 
coordenador, para não personalizar o trabalho da Frente Parlamentar. 
Os Deputados que a integrarem, na prática, serão os seus 
coordenadores. Também acolhemos a proposta de que a Frente 
Parlamentar tenha coordenação por regiões em nosso Estado, pois 
Minas são várias, e as realidades, diferenciadas. Assim sendo, haverá 
novos elementos e contribuições para o trabalho da Frente. Também 
discutimos a importância de cada parlamentar integrante dessa Frente 
ser embaixador em defesa da criança e do adolescente em sua 
comissão, para que o trabalho seja concretizado também nas 
comissões permanentes desta Assembléia. 

Tenho o prazer- e faço questão- de convidar todos os Deputados 
desta Casa para a realização, amanhã, quarta-feira, às 17 horas, 
dentro desse calendário de reuniões mensais, da primeira reunião 
ordinária da Frente Parlamentar. 

Já foram convidados para essa reunião o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e a Frente de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de que já possamos 
discutir a LDO e ouvir dessas entidades as prioridades, para que 
possamos transformá-las em emendas a serem apresentadas. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado André 
Quintão, quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento 
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extremamente feliz. Trata-se de um tema que deixa a todos 
angustiados, mas não pode haver de nossa parte outra atitude senão 
~ de enfrentar a questão. Desde já, manifesto minha disposição de 
Integrar essa Frente Parlamentar. 

Como Vereador, Presidente da Câmara e, sobretudo, Prefeito de 
!Jivinópoli~, já tivemos experiência nessa área, contribuindo para a 
1mplantaçao do Conselho Tutelar na cidade e a sua viabilização em 
termos estruturais. Assim, pudemos ver mais de perto a dimensão do 
problema, que alcança praticamente todas as cidades do País e que é 
um reflexo direto das graves desigualdades sociais. É necessária uma 
ação política concreta, que não pode ser adiada. 

V. Exa. está de parabéns ao abordar esse assunto, que envolve a 
exploração _do trabalho infantil e os problemas sociais ligados ao 
drama da cnança e do adolescente. Somos solidários com essa causa 
e estamos prontos a nos somar a V. Exa. nessa luta. 
~ Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 

Re1t:~o meu conv!te e sugiro aos parlamentares que não puderem 
part1c1par que env1em seus assessores ou Chefes de Gabinete para 
representá-los amanhã, às 17 horas, na reunião. A idéia é 
apres~ntarmos emendas coletivas à LDO, retratando as prioridades 
d1scut1das pelo Conselho e pela Frente de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, e estabelecermos um cronograma 
permanente de trabalho. 

Encaminharemos, para que se efetive no segundo semestre, o 
projeto de realização do I Encontro Mineiro de Parlamentares 
C?n:prometidos com. a Infância e a Adolescência. Como as políticas 
publicas se concretizam nos municípios, é fundamental que as 
Câmaras Municipais envolvam-se nesse trabalho e criem frentes 
municipais em defesa da criança e do adolescente. Em Minas, há 
centenas de municípios sem conselhos municipais ou tutelares. 
Queremos ainda uma integração com Brasília, por meio do 
Congresso, que já tem Frente Parlamentar da Assistência Social e 
Frente da Criança e do Adolescente. Estimularemos a organização 
pelas bases. 

Agradeço a atenção de todos os Deputados e, como petista, digo 
que estou muito feliz, pois o vale do Jequitinhonha, a cada semana, 
tem um Ministro e uma nova política pública implementada. Esse é o 
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Governo Lula! 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente, Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani* - Sr. Presidente, senhores membros da 

Mesa, · senhoras e senhores parlamentares, amigos que nos 
acompanham pela TV Assembléia, em 2001 começamos, por meio de 
uma Comissão Especial desta Casa, a verificar os erros acontecidos 
com os famosos radares, colocados, principalmente, nas rodovias 

·federais em Minas Gerais. 
O Deputado Sargento Rodrigues e outros Deputados compuseram 

essa Comissão, que chegou à conclusão de que as multas, em geral, 
ferem o art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que diz que todo 
cidadão brasileiro ou naturalizado tem o direito da defesa e do 
contraditório. 

Os radares fixos, chamados "pardais", e os que foram instalados nas 
rodovias em locais escondidos, sendo as multas aplicadas pelos 
guardas municipais ou pela PM, continuam caracterizados como 
incorretos, pelo menos até sexta-feira. Detectamos que os radares 
escondidos feriam o CTB, que diz que toda sinalização tem de ser 
educativa. Escondidos, os radares passaram a ser apenas punitivos. 
O poder de polícia também não pode ser transferido, e quem operava 
os radares eram pessoas inabilitadas e sem conhecimento do Código. 
As empresas aferiam os aparelhos em São Paulo, e o IPEM e o 
INMETRO alegam que isso deveria ser feito na região, porque a 
altitude e o clima modificam a aferição. 

Por meio da Comissão, conseguimos retirar os radares das 
rodovias. Juiz de Fora é muito grande, mas, de lá, não há vôo para 
Belo Horizonte. Há vôos apenas para São Paulo, com média de seis 
passageiros. Estamos aguardando apenas o término das obras do 
aeroporto - iniciadas por Itamar Franco e que, neste Governo, não 
serão concluídas - para que possamos incluir vôos para Belo 
Horizonte. Enquanto isso não acontece, viajamos de carro. Não 
somos a favor da velocidade alta, pois sabemos que alguns motoristas 
fazem do seu veículo uma arma. Desejamos apenas que respeitem a 
Constituição e o direito de defesa do cidadão: 

Tenho em mãos a decisão do ST J, porque sempre deba.temos o 
direito do cidadão de mostrar a sua defesa, o contraditório. IÉ muito 
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fácil a pessoa receber do carteiro, em casa, boleta condenando 
c?~ perda ~e pontos e pagamento de multa, ferindo o princípio do 
d1re1to que d1z que a pessoa não pode pagar duas vezes pela mesma 
infração. A pessoa paga a multa ou perde pontos. O ST J determina 
qu~ •. a r:_artir de a,g?ra, todas as infrações têm de ser seguidas de 
~ot1f1c~çao da policia, para que, em 30 dias, a pessoa justifique a 
1nfraçao cometida. No dia 6, o ST J determinou que, para qualquer 
multa, até mes~o aquela em que ? policial pede que se assine, 
contam-se 30 d1as para a defesa. E muito fácil aplicar múlta. Por 
exemplo, alguém da BHTrans que não goste de outrem pode aplicar
Ih~ multas todos os dias. Há muitas pessoas boas nesse órgão, mas 
ha uma cambada que não merece respeito. 

Há uma turma na BHTrans que não tem o mínimo de educação, 
coloca-se como se fosse a autoridade máxima deste planeta. Vale 
par~ eles e para outros. Você vai ser notificado? Você pode até 
assmar, porém terá, a partir de agora, 30 dias para se defender. É 
simples. De repente uma autoridade não vai com sua cara, e toda 
sen:ana emit~-lhe uma multa por ter avançado o sinal, sendo que 
voce nem ali passou. Como você não tem direito à defesa, ao 
contraditório, evidentemente valerá a palavra dela. Pode acontecer, 
por exemplo, de você estar no Rio de Janeiro e ser multado em Betim 
no mesmo dia. Com a defesa e contraditório, isso não acontece. Você 
pod~rá _apresentar, no pro?esso administrativo, testemunhas de que 
voce nao estava em Bet1m. Como, então, você poderia ter sido 
multado? 

Por meio do processo do vendedor Sandro Menguel da Silva, que 
obteve do Supremo Tribunal de Justiça a decretação da nulidade de 
aut~ de infração de trânsito, aplicado pelo antigo DNER, hoje DNIT, a 
partir de agora, em qualquer ato de infração de trânsito, o cidadão tem 
30 dias para se defender, se não aceita a defesa; 30 dias para 
recorrer, se não for aceito o recurso; mais 30 dias para dar entrada ao 
efeito suspensivo. Poder-se-ão, então, esgotar todos os prazos, 
porque a Constituição nos dá esse direito. Repito: o inciso LV, do art. 
5°, garante ao cidadão esse direito. Nós, da Comissão Especial de 
Multas desta Casa_, da qual o Sargento Rodrigues fez parte, sentimo
nos vitoriosos. 

Esta Casa tem recebido muitas críticas, porque os órgãos de 
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imprensa só encontram defeitos. Não divulgam as coisas boas ' 
que esta Casa faz. Digo isso porque também sou da imprensa. Não 
tenho nenhum constrangimento, ao dizer que muita coisa certa sai 
desta Casa, mas não é divulgada. O Supremo Tribunal determina que, 
a partir de agora, o cidadão tem direito à defesa, ao contraditório, 
quanto às multas, as quais se transformaram em indústria de 
arrecadação, tendo em vista que vários municípios estão inserindo no 
orçamento o valor que arrecadarão com multas futuras. Isso· é um 
absurdo. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Nobre Deputado 
Alberto Bejani, tive a honra de ser relator da Comissão Especial das 
Multas, quando V. Exa. exerceu a condição de Presidente. Endosso 
suas palavras. Naquele momento, o cidadão mineiro estava aflito. Não 
sou homem de palavras polidas, das quais alguns intelectuais aqui se 
utilizam. Roubavam descaradamente, desfalcavam o bolso do 
contribuinte, como ocorria com a empresa chamada Consórcio 
Rodovida, mas que chamávamos de consórcio "rodolucro", porque se 
tratava de um grupo que operava os 33 radares instalados nas 
rodovias federais que cortam o Estado de Minas Gerais. 

Naquela Comissão, conseguimos fazer com que a população se 
indignasse e se manifestasse. Em virtude do trabalho realizado pela 
Comissão, conseguimos cancelar 130 mil multas na época. 
Apresentamos inúmeros recursos, de forma gratuita, visando à defesa 
do cidadão. Essa decisão do ST J foi muito acertada, pois dá ao 
cidadão amplo direito de defesa e do contraditório. Na forma como o 
radar aplica a multa, somos penalizados sem nem sequer termos o 
direito de defesa e de contraditório. Portanto, o pronunciamento de V. 
Exa. é digno de elogios. Realçamos o trabalho realizado pela 
Assembléia. Fomos acompanhados pelos meios de comunicação. 
Realmente, prestamos grande serviço à população mineira. Aliás, não 
só à população mineira, porque com nossa insurreição e levante, 
tentamos colher assinaturas. V. Exa. colheu assinatura de 76 
Deputados. Não conseguimos instalar a CPI porque o pessoal do 
Consórcio Rodovida, que chamamos de "rodolucro", deveria estar 
preso por assaltar o bolso do contribuinte, e principalmente os 
responsáveis pelo DNER, que estavam coniventes com a situação. 
Em contrapartida, nossas estradas federais estão destruídas. 

I 

~~~~------~------------~ 
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Parabenizo V. Exa. Já não haverá consórcio "rodolucro", porque 

esses radares já estão fora graças à atuação desta Assembléia, 
especialmente da Comissão que V. Exa. presidiu. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani* - Obrigado. Os Deputados trabalharam 
com determinação, dando-nos apoio para que tivéssemos respeito. 
Foi preciso três anos para que o Supremo entendesse que a 
Constituição Federal é a carta maior do País e que nenhuma lei pode 
afrontá-la. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)*- O Deputado Alberto Bejani 
é possuidor de espírito combativo, de muita garra. O povo mineiro é o 
grande vencedor por tê-lo como representante na condição de 
guardião dos interesses maiores de nosso querido Estado. 

Acompanharei atentamente seu trabalho à frente da Comissão 
Especial com o objetivo de acabar, eliminar, inibir a abusiva indústria 
de multas em nosso País. 

Fico feliz em observar e acompanhar a coroação do seu trabalho e o 
dos demais Deputados, que tiveram sob sua liderança, a sabedoria, a 
garra, a coragem e a ousadia para enfrentar essa indústria que trouxe 
e tem trazido transtornos ao nosso povo. 

Como é do conhecimento de V. Exa., tive a oportunidade de dar 
minha modesta contribuição apresentando projeto de lei que 
brevemente será objeto de apreciação deste Plenário. Buscamos 
eliminar essa arrecadação que incide sobre um percentual, porque 
dessa forma a indústria perfaz seu próprio salário. É um absurdo! 
Te mos de acabar com isso! 

O Deputado Alberto Bejani* - Obrigado. Você, que nos assiste, se 
cometer infração de trânsito ou receber multa em sua casa por meio 
do carteiro, procure-nos. Temos em mãos a decisão do STF que diz 
que todas as infrações de trânsito têm direito de defesa prévia, ou 
seja, o direito que está na Constituição, no art. 5°, inciso L V. Direito a 
defesa e contraditório. Parabéns aos demais companheiros desta 
Casa, pois, sem o apoio dos 76 Deputados, não chegaríamos a esse 
final. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, público das galerias, 
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telespectadores da TV Assembléia, minha maior preocupação -
sempre foi _a de que em Minas Gerais a justiça falasse mais alto e, 
apesar de todos os empecilhos, busquei, desde o primeiro mandato 
nesta Casa, fazer valer a confiança que meus eleitores, distribuídos 
em mais de 500 municípios mineiros, depositaram em minha 'pessoa. 

.Hoje, estou muito feliz porter alcançado mais uma vitória em minha 
, luta política e ver o resultado do meu trabalho incansável, que 
. beneficiará._ cerca de 18 mil mutuários da extinta MinasCaixa, 
. residenteS:~~íili3il9~ti:nmicfpios de .. nossó Estado.- · .._, " 

Óepoi~'d.erári!~â~JÓmaâª_·~de·mais de três anos, em que se buscou 
enquadrar esse·§ mutuários na Lei no 10.150, de dezembro de 2000, 
que prevê descontos de 30% a 1 00% do saldo devedor dos contratos 
com cobertura do Fundo de Compensação e Variações Salariais -
FCVS -, promoveram-se várias reuniões, além da realização de 
audiências públicas, principalmente pela Comissão de Defesa do 
Consumidor - hoje tão bem presidida pela Deputada Lúcia Pacífico -
fizeram-se contatos incessantes com membros dos Governos 
passado e atual, finalmente, na tarde de ontem, o Governador Aécio 
Neves autorizou que a Secretaria da Fazenda proceda, junto à 
Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal - EMGEA -, à 
liquidação dos contratos de financiamento habitacional da extinta 
MinasCaixa, que serão contemplados com descontos que variam de 
30% a 1 00% do saldo devedor. Quase 17 mil mutuários terão o 
desconto de 1 00%, podendo liqüidar seus financiamentos. 

O meu gabinete está à disposição dos interessados, para maiores 
esclarecimentos. Peço a compreensão de todos, pois creio que, após 
mais de três anos batalhando pela correção dessa injustiça, é 
necessário fazer uma retrospectiva dos fatos. 

Publicada em 21/12/2000, a Lei Federal no 10.150 dispõe sobre a 
novação de dívidas e responsabilidades do FCVS, beneficiando 
mutuários do SFH. Fiquei muito apreensivo com a situação dos 
mutuários, quando começaram a chegar em meu gabinete pedidos 
para que intercedesse junto ao Governo em favor deles. 

Independentemente de qual seja o agente financeiro, a lei 
possibilita, inclusive, a quitação total da dívida dos contratos firmados 
até 31/12/87, com cobertura pelo FCVS. Os contratos firmaqos após 
essa data também podem ser beneficiados, nos termos da m~sma lei, 
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c~m a conc~ssao. de descontos para a liquidação do débito. Em 
~rnas _Gerais, . m1lha~es de_ mutu~rios, que tinham como agente 
frna~ce1ro a ext1~ta M1_nasCa1xa, pleitearam os benefícios da novação 
pr_ev1sta ~a refenda le1, mas foram informados pelo Grupo Gestor da 
M1nasC~1xa que n~o, ~xi~tia autorização para a negociação 
prete~~1da, qu_e levana a liquidação da dívida. Um grande número de 
mutuanos est~ com prestações em atraso e necessita urgentemente 
dessa oportun1da?e para regularizar a sua situação e quitar 0 saldo . 
devedor. Outros f1rm~ram contrato_ de financiamento com prazo de 25 .. 
anos - 5 anos a ma1s que o prev1sto na Lei no 10.150 - e precisam 
também negociar esse prazo. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Cumprimento v. 
E~a. e r~ndo homenagens pela mensagem aos mutuários da extinta 
Mrnas~a1xa. F~ço observação em defesa do parlamento mineiro: v. 
_Exa. nao cam1nhou sozinho nesse projeto. Esta Casa foi solidária, 
1nde~en_dentemente de questões partidárias. Particularmente, na 
Co~1ssao do Trabalho, discutimos várias vezes esse assunto e 
realizamo~ a~diências públicas. Louvo o Sr. Daniel Santos, Presidente 
da Assoc1açao dos Mutuários da Extinta MinasCaixa, que sempre 
esteve ~~s debates. Foram quatro anos de luta e dedicação. Fomos 
ao. ~alac1o e à Secretaria da Fazenda, conversamos com Wilson 
Trop1a. Se V. Exa. se sente coroado e feliz no dia de hoje os 
Deputados de segundo mandato, como eu, também e~tão 
c~ntemplados. Temos um Governador que entende o questionamento 
fe~to pel~ Assembléia Legislativa a respeito dos mutuários da ex
Mrnas~alxa. Hoje conversamos com o Daniel e discutimos a 
nec~~s1dade da realização da audiência pública, amanhã. A Deputada 
Cec1lla Ferr~menta sempre defendeu o assunto, mesmo antes de 
ocupar cade1ra neste parlamento. Essa luta vem ocorrendo desde 
1 ~7~. Quem está de parabéns é o povo de Minas e o Governador 
Aec1o N~ves, sensível à maneira extraordinária com que lidamos com 
a ~~estao,_ por meio de discussão acalorada e séria em defesa dos 
leg1_t1mos Interesses populares. Com a devida vênia, faço esse 
reg1~tro. Todos os Deputados, independentemente de seus partidos, 
cammharam conosco, _buscando o resgate dos direitos de cada um 
dos mutu~rios, em prol da quitação dos débitos. De qualquer forma, v. 
Exa. esta de parabéns pelo seu pronunciamento. Também nos 
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manifestaremos e agradeceremos aos nossos companheiros e 
aos membros da associação da ex-MinasCaixa, que acompanharam 
de perto o desenrolar dos fatos. Parabéns a todos nós, parabéns aos 
mutuários da ex-MinasCaixa! Obrigado. 

o Deputado Doutor Viana* - Agradeço. Citei a participação d_esta 
Casa e especialmente a da Comissão de Defesa do Consumidor, 
assim como a da sua atual Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, na 
discussão do tema. Audiências públicas são realizadas com a 
presença de representantes de todos os partidos. Ningu~m nunca fez 
ou fará nada sozinho. Várias são as pessoas que contnbuem para a 
solução desse caso, incluindo o Vereador de lpatinga, Robson 
Gomes. 
· A situação ficou ainda mais delicada, e minha preocupação 
aumentou quando protocolei requerimento, em janeiro de 2002, 
solicitando à Presidência da Assembléia envio de informação ao 
Governador sobre a possibilidade de efetiva aplicação da nova ação 
instituída pela lei aos mutuários da extinta MinasCaixa. 

Em 15/2/2002, o Diretor da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA -, 
Engen Smarandescu Filho, informou a um órgão de imprensa local 
que a empresa, que recebeu ativos e passivos da _CEF em 2??1, 
estaria apenas aguardando a CEF concluir as adaptaçoes necessanas 
em seus sistemas e instruir a rede de agências. Restava, pois, 
conseguir uma solução para os mutuários da ex-MinasCaixa, cujos 
débitos foram transferidos para a CEF. Ainda em fevereiro do ano 

· passado, o jornal "Edição do Brasil" iniciou uma série de matérias a 
respeito do assunto, mostrando as dificuldades enfrentadas pelos 
mutuários da ex-MinasCaixa, os quais, após a vigência da Medida 
Provisória n° 2.155, de 26/6/2001, passaram a enfrentar maiores 
problemas, considerando que a EMGEA estava agindo com rigor com 
os inadimplentes. 

Diante dos fatos, considerei de extrema urgência uma solução para 
esses mutuários e propus à Comissão de Defesa do Consumidor, em 
6/3/2002, a realização de audiência pública, que aconteceu em março, 
com a presença dos convidados: Hilton Secundino Alves, Supervisor 
do Núcleo Executivo do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa; Adilson 
Machado e Olavo Saldanha, respectivamente Presidente e Gerente
Geral da Associação dos Mutuários e Moradores das Regiões Sul e 

I 
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Sudeste; Deputados componentes da Comissão, além de outros 
Deputados. 

Após. os esclarecimentos obtidos naquela audiência, surgiu a 
necessidade de se ampliar o debate sobre o tema buscando os 
caminhos possíveis para equacionar o problema. O~tra reunião foi 
realizada em 5/6/2002, na Comissão de Defesa do Consumidor tendo 
co~~ convidados o então Secretário da Fazenda, José A~gusto 
Trop1a, e os mesmos da reunião anterior. Na ocasião, o Secretário da 
Fazend~ solicit?u ao ?upervisor do Núcleo Executivo do Grupo Gestor 
da ex-MmasCa1xa, Hilton Secundino, que representasse a Secretaria 
e o Grupo Gestor. 

Naquela época, foi informado que o Estado e o Governo Federal 
iriam assina.r ~ontrato de repasse dos valores recolhidos por meio do 
FCV~, admm1strados pela EMGEA, e o Governo de Minas já estaria 
autonzado ~ assinar o referido contrato, pela Lei no 14.247, de 
5/6/200~. Hilton s~~undino garantiu que, até o final daquele mês, 
recebena os mutuanos para negociar os valores e anistiar o saldo 
devedor dos ~ontratos anteriores a dezembro de 1987. Apesar de 
todas as medidas acordadas, até fevereiro de 2003 os mutuários 
continuaram sem respostas, com seus direitos ameaçados com a 
cobrança, além da possível colocação de seus imóveis em hasta 
púb!ica, o. que motivou a solicitação de outra audiência pública, que 
sera realizada amanhã, às 14h30min, no Auditório desta Casa 
quando será oficializada aos presentes a permissão do Governado; 
Aécio Neves de conceder a liquidação antecipada dos contratos. 

A Depu~ada Lúcia Pacífico (em aparte)* - Parabenizo o Deputado 
Do~tor V1ana, pois essa notícia alegra todos os parlamentares. 
Estavamos prevendo uma reunião polêmica e com muitas 
lamentações, mas teremos a alegria de dar, por meio do 
representante do Governo, as explicações necessárias aos mutuários 
da ex-MinasCaixa. Parabéns a toda a Casa e ao Governador. 

O De~utado Doutor Viana* - É importante relatar que, em abril de 
~003, fu1 c?nvidado a participar de audiência pública em lpatinga, para 
Informar, JUntamente com Deputados Estaduais e Federais e 
V~readores, aos mutuários daquela cidade o andamento da situação. 

E confortante saber que todo esse trabalho valeu a pena. Tenho 
certeza de que a luz do Espírito Santo iluminou o nosso caminho e 
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sensibilizou o Governador Aécio Neves, pois quando o 
encontramos, na semana passada, para discutir a questão-; dos 
mutuários, já sinalizava que autorizaria a liquidação dos contratos. 
Obrigado, Governador Aécio Neves. Agradeço em nome dos 
mutuários e de todos os que trabalharam em busca da justiça. · 

Aos mutuários da ex-MinasCaixa, tenham certeza de que 
permaneceremos atentos e dispostos a mediar, no que for necessário, 
para que o sonho da casa própria seja realidade definitiva. Muito 
obrigado!" 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente · 
A Presidência, nos termos do Regulamento Interno da Comissão 

Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE-Rio Doce -, 
informa ao Plenário que os seguintes Deputados representarão esta 
Casa na referida comissão: efetivos: Deputados Mauri Torres, Sidinho 
do Ferrotaco, José Henrique, Bonifácio Mourão e Jayro Lessa; 
suplentes: Deputada Cecília Ferramenta e Deputados Ermano Batista, 
Olinto Godinho, Mauro Lobo e Márcio Passos. 

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição no 46/2003, do Deputado Neider Moreira e outros, que 
acrescenta § 2° ao art. 187 da Constituição do Estado (determina a 
aplicação de 12% da receita do Estado em ações e serviços de 
saúde). Pelo BPSP: efetivo - Deputado Neider Moreira; suplente -
Deputado Fahim Sawan; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo- Depu_tada 
Jô Moraes; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PL: ~fet1vo
Deputado João Bittar; suplente- Deputado Alberto Bejani; pelo PMDB: 
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efetrvo - Deputado Leonardo Ouintão; suplente - Deputado 
Adalclever Lopes; pel,o . PTB: efetivo - Deputado Leonídio Bouças; 
suplente- Deputado Fabro A velar. Designo. As Comissões. 

A. ~residência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emrtrr Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
4!1~003, da De~utada Maria José Haueisen e outros, que assegura 
drrertos aos servrdores estaduais contratados (estende aos servidores 
contratados da área de educação os direitos dos servidores efetivos 
excluída a estabilidade, e ainda indenização e aposentadoria e cri~ 
quadro temporário de funções nas condições que especific;). Pelo 
BPSP: efetrvo - Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado 
Gustavo Valadares; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo- Deputada Maria 
Tereza Lara; suplente - Deputada Jô Moraes; pelo PL: efetivo -
Deputado C_élio Moreira; suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo 
PMD_B: efetrvo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José 
Henrrque; pelo, ~TB: efetivo - Dep~tado Fábio Avelar; suplente -
Deputado Leonrdro Bouças. Designo. As Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9 0~ 
Requerimentos nos 762 e 763/2003, da Comissão de Transporte: 764 
e 765/2003, da Comissão de Educação, 767/2003, da Comissão do 
Tra?alho, e 768 e 769/2003, da Comissão de Saúde. Publique-se para 
os frns do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 9a Reunião Ordinária dos 
Requerimentos nos 531' 640 e 664/2003, do Deputado Weliton Prado, 
5~7 /2003, da Deputada Marília Campos, 539/2003, do Deputado 
Drmas Fabiano, 589/2003, do Deputado Adalclever Lopes, 594 e 
6~5/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 596/2003, do Deputado 
DJalma Diniz, 616/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 629/2003, do 
Depu_tado Doutor Ronaldo, e 633/2003, do Deputado Leonardo 
Mor_er~a: de Assuntos_ Municipais - aprovação, na 7a Reunião 
Or~rn~rra, dos Requerimentos nos 586/2003, do Deputado Leonardo 
Ourntao, 588/2003, da Deputada Ana Maria, 675/2003, do Deputado 
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Doutor Viana, 683/2003, do Deputado Paulo Piau, e 690/2003, da• · 
Deputada Cecília Ferramenta; de Direitos Humanos - aprovação,. na 
9a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 259/2003, do Deputado 
Paulo Piau e do Requerimento no 652/2003, da ·Comissão de 
Constituiçã~ e Justiça; de Educação ~ aprovação, na 8a Reuni~o 
Ordinária, dos Projetos de Lei nos 189/2003, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, e 286/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, e dos 
Requerimentos nos 647/2003, do Deputado Gil Pereira;_ 648/~0~3, 'do 
Deputado Biel Rocha, 654/2003, dos Deputados Chr?o Srmoes e 
Cecília Ferramenta, 663/2003, do Deputado Laudelrno Augusto, 
669/2003, da Deputada Ana Maria, 678, 679 e 681/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão, 685 e 691/2003, do Deputado Weliton Prado, e 
687/2003, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 8a Reunião Ordinária dos Requerimentos nos 670/~0~3, 
da Deputada Ana Maria, e 680/2003, do Deputado ~eonard? <;J~rntao; 
de Meio Ambiente - aprovação, na 1 oa Reuniao Ordrnarra, do 

. Requerimento no 693/2003, do Bloco PT -PC do B; de Saúde -
aprovação, na 9a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 214/2003, do 
Deputado José Milton, e dos Requerimentos nos 60_~2003, do 

·Deputado José Henrique, 615/2003, do Deputado Sebastrao Navarro 
, Vieira, 662/2003, do Deputado Doutor Viana, 673/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, e 676/2003, do Deputado Fahim Sawan; de 

_Transporte - aprovação, na 9a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
. nos 637/2003, do Deputado Biel Rocha, 650/2003, do Deputado 
Leonídio Bouças, 651/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, 659 e 
674/2003, do Deputado Dimas Fabiano, 684/2003, da De~utada 

-Vanessa Lucas, e 686/2003, da Comissão de Turismo; e de Turrsmo -
aprovação, na 11 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 
660/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 661/2003, do Deputado 
Doutor Viana, e 682/2003, do Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique
se.); e pelo Deputado Antônio Carlos Andrada- indican?o o Deput~~o 
Arlen Santiago para Vice-Líder do BPSP (Ciente. Publique-se. Copra 
às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXXII d? 

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Grl 
Pereira solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no 891/2000, 
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e lran1 Barbosa solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 
2.214/2002; n~s termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento 
lnt~rno, requen~ent_?s dos Deputados lvair Nogueira solicitando a 
ret1.r~da de tram.Jtaçao do Projeto de Lei no 206/2003, José Milton 
s~IICJtando a ~et1rad.a. de tramitação do Projeto de Lei no 658/2003, 
P1nduca Ferre1ra soi.JcJtando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
no ~20/2003, Rogén? Co~reia solicitando a retirada de tramitação do 
Pr~Jeto de Resoluçao n 535/2003, e Weliton Prado solicitando a 
ret1~ada de tramitação do Projeto de Lei no 185/2003 (Arquivem-se os 
projetos.); e.' nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento 
lntern~, de1xando para fixar a data em outra oportunidade, 
req~enn:entos dos Deputados Fábio Avelar e outros solicitando a 
rea!1zaçao. de reun~ão especial em comemoração do Dia Mundial do 
MeJo __ AmbJent~, Miguel Martini e outros solicitando a realização de 
reun1ao espe~1al em hom~nagem aos 25 anos da Fundação João 
Pa~l? 11 - Sistema Cançao Nova, e Bonifácio Mourão e outros 
sohc1ta~~o a realização de reunião especial em comemoração ao 
centenano de Ary Barroso. 

O ?r. Pre~i~ente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Arlen 
Sant~a~o ~ohc1tando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
P~es1denc1a defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
m1nutos. Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. 
Deputado~, teles_pecta.dores, na quinta-feira, ocupei esta tribuna para 
ler um ~rt_1go do JOrnahst? Edgard Pereira, do "Diário de Notícias", um 
dos ma1s '.mpor~antes ve1culos de comunicação de Montes Claros. 

Nele ~ J?rnahsta traz à luz um fato que pode constituir-se, salvo 
melhor JUIZO, num novo escândalo administrativo da Prefeitura de 
Montes Claros. 
~om base numa declaração de políticos ligados ao Prefeito 

afirmando que uma mudança no sistema de fornecimento de vales~ 
transporte aos servidores públicos proporcionará uma economia 
m?~sal d~ R$1.0~.000.:.00,. o jornalista levanta suspeitas de, no 
mm1mo, ma adm1n1straçao financeira. 

Se é ~ossível fazer ~ssa economia, por que ela ainda não está 
sendo fe1ta? Pergunta o jornalista. 

Meu propósito, ao ler o artigo, não foi outro senão o de trazer a 
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questão à discussão pelo Ministério Público, através ~a ·. 
Procuradoria de Crimes de Prefeitos, a quem cabe apurar denunc1as 

de irregularidades. . . . 
Apurar denúncias significa analisar os fatos, apurar o que prec1sa 

ser apurado e denunciar ou não, dependendo de se encontrarem _ou 
não irregularidades. Quando levantei o assunte:, lend_? o ~rt1go 
publicado no "Diário de Notícias", não fiz acusaçoes. Na o falei em 

dolo. · 
Pois bem, senhores, qual não foi minha surpresa na quinta-feira, 

quando, ao término de minha fala, vi a Deputada Ana Maria ocupar o 
microfone para responder-me não como parlamentar, mas como 

esposa! .. 
Mais assustado ainda fiquei ao descobrir que, ao contrano de todos 

os movimentos sociais envolvendo a emancipação feminina, a nobre 
colega ainda considera seu marido um deus. . . 

Uma idolatria que, certamente, é repudiada até mesmo pela B1bha, 
que, estranhamente, a Deputada afirmou qu_e lia n? Plenário enquanto 
os trabalhos legislativos, a que ela se devena ded1car, desenrolava-se 

normal mente. 
Infelizmente, por uma decisão da Mesa, não tive como responder 

imediatamente às impropriedades ditas pela Deputada, escudada em 

texto bíblico. 
É para dar essa resposta, não dentro ?e. um_ cont~xto de briga 

paroquial, que ocupo esta tribuna. Não me hmJtareJ, porem,. a dev?lver 
acusações, especialmente por entender que de nada adiantara um 
debate com alguém que se utiliza do seu mandato para fazer defesa 
de família e o faz demonstrando idolatria. 

Ocupo este espaço para cobrar da Procuradoria de ~rimes de 
Prefeitos a apuração de denúncias que, há anos, estao com o 
Ministério Público da Comarca de Montes Claros. 

Algumas dessas denúncias até dão, de certa forma, razã~ _à 
Deputada, em sua idolatria. Só mesmo alguém com poderes espec1a1s 
poderia fazer a mágica de comprar aparelho de som em emp.resa que 
vende panela; declarar vencedora de concorrência empresa_ m~t~lada 
em lote vago e vender passeio de praça pública para o patnmon1o do 

funcionalismo público municipal. 
Mas, lamentavelmente, senhores, as denúncias, que são públicas, 
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P~~c_1sa~ ser apuradas para, se for o caso - o que acredito ser 
d1f1c11 - Inocentar o marido da Deputada, que não envolve apenas 
questões financeiras. 

Nos últimos anos, desde que o atual Prefeito assumiu o poder em 
Mo~tes Claros, ato~ bestiais começaram a ocorrer, atingindo 
cun.?samente os opos1tores de sua administração. 
S~o casos policiais de estranha violência, que só podem ser 

praticados por verdadeiras bestas, que, se não têm a mesma 
aparência física das saídas do texto lido pela Deputada, têm a mesma 
alma. 

Coloco aqui os exemplos: atentado terrorista na residência do 
Ve;eador Gêra do Chica - parte de sua casa foi queimada e seu 
ve1culo _totalmente destruído por um incêndio. Esse Vereador era um 
~ombat1vo parlam~ntar, ligado ao Deputado Gil Pereira; naquela 
epo~a: no pronunciamento do Vereador Gêra do Chica na Câmara 
MuniCipal, co~aram_ o "link" que leva a imagem da TV Geraes para 
que o povo nao ouv1sse. Isso foi colocado na imprensa no "Estado de 
Minas" e nos jornais locais. ' 

São essas as ?enúncias, senhoras e senhores, que gostaria de ver 
ap~radas. Daqu1, cobro do Ministério Público, tão diligente em outras 
açoes, a ~puração de todas, não com o interesse de atingir ninguém 
em es~ec1al, mas em defesa do interesse público. Sem nenhuma 
agressao pessoal, blasfêmia ou idolatrias, só com os fatos. Queremos 
saber d~ onde procedem os atos bestiais praticados na cidade. 
Apenas ISSO. 

Tanto é que os jornais da cidade estamparam ontem: "Farra do vale 
chega à Prom?to~ia. Vereadores pedem ao Ministério Público para 
apurar as denunc1as de desvio de R$1 00.000,00 mensais de vales
transporte". A matéria está à disposição dos Deputados. 

~oi pu~li~ada também na "Gazeta Norte-Mineira": "Sabotagem na 
Camara 1rnta Vereadores", em que se fala que Gêra do Chica foi 
bus~ar apoio na apuração do atentado terrorista que sofreu no último 
dom1ngo, quando teve parte de sua casa queimada e seu veículo 
totalmente destruído por um incêndio criminoso. 

No mo_m:nt? de sua f_al~ na tribuna da Câmara, relataria a viagem, 
as ~rov1d~nc1as que senam tomadas em relação ao atentado e 
man1festana as suas suspeitas. Quando o Vereador iniciou seu 
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discurso, foi interrompido pelo Presidente, . Vereador Antônio 
Silveira, que .. alardeou. Nesse momento, cortaram os fios ~o "link" que 
leva a imagem da TV Geraes. Aqui, temos a· fotografia de telha 
quebrada no prédio da Câmara M~nic~pal, indi?~ndo sabotagem. 
"Corte de fios suspende transm1ssao telev1s1va da reun1ao 
parlamentar''. "Gêra do Chica pede envolvimento da Polícia Federal 
para apurar atentado do final de semana". O jornal "Estado de Minas" 
de 30/8/2000 noticia: "Cartas Marcadas - Denúncias de irregularidades 
em licitações leva Prefeito a anunciar providências. O · Pref_eito de 
Montes Claros divulgou nota oficial na tarde de ontem, anunc1ando a 
destituição da Comissão de Licitação da Prefeitura e a paralisação de 
obras de construção de postos de saúde e reformas de estradas 
vicinais do município. A decisão foi tomada em função das denúncias 
de 'jogo de cartas marcadas' em licitações promovidas pela Prefeitura, 
feitas pelo Vereador Gêra do Chica". A denúncia está há ~ais de do_is 
anos no Ministério Público. O Vereador Gêra ofereceu-a a Promotona 
e mandou publicá-la· no jornal "O Globo" de 6/6/2000: "Engenharia -
Processos - Carta-Convite no 14/2000 - construção de centros de 
sáude - Bairros Independência I e Independência 11 - 6/6/2000 -
8:30h". Dessa forma, antes da abertura, o jornal "O Globo" publicou 
que a Construtora Arvel ganharia essa licitação. Anunci~u ainda ~ue a 
Carta-Convite no 15/2000 - construção de centro de saude da C1dade 
Industrial - seria vencida pela BML Ltda. e que a no 16/2000 -
construção do centro de saúde do Bairro Santa Rafaela ,- . seri~ 
vencida pela Construtora Atha Ltda. Portanto, essa matena f01 
publicada no dia 6 de junho, e, no mesmo dia, ~s 8_h30min, foram 
abertas as licitações. Pasmem: a Arvel ganhou a pnme1ra; a s_egu~d~, 
a BML Ltda., e a terceira, a Construtora Atha Ltda. Temos aqu1 a cop1a 
dos contratos, cuja homologação se deu no dia 13 de junho, pelo 

Prefeito. · 
Queremos que a Promotoria investigue como o Vereador Gêra 

conseguiu acertar "ipsis litteris" os três resultados. . _ 
Também está no Ministério Público outra suspe1ta de corrupçao: ·a 

Prefeitura de Montes Claros enviou três cartas-convites, cujas cópias 
estão aqui, para três construtoras. Uma foi para o dono de uma firma 
cujo nome prefiro não dizer; outra, para a firma d8: esposa deste~ que 
não existe no local indicado, e a terceira, para o filho deste. I,Entao, a 
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Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, encaminhou 
três cartas-convites, a três firmas: a do marido, a da mulher e a do 
filho. Queremos que o Ministério Público apure essa denúncia. 
Fo~ denunciado também que, em 2000, houve compra de 

medicamentos sem licitação. Foram gastos R$822.000 00 em 
remédios, como vermífugos, para 14 meses de consumo,' com a 
alegação de urgência, e creme vaginal, para 18 meses de consumo. 
Queremos que o Ministério Público dê seu parecer. É possível que, no 
quar~o- ano de mandato, Prefeitura compre sem licitação? Não havia 
prev1~ao? Houve ainda venda irregular de patrimônio público. A 
Prefeitura comprou um galpão por R$1.000.000,00, com a idéia de 
vendê-lo para firma de Recife, operação que nunca foi concretizada. 

Foi feita, a pedido desta Casa, auditoria na Secretaria da Saúde 
que enviou para o Ministério Público, há mais de dois anos, dado~ 
sobre outra aberração. 

A_manhã, leva~emos ao Ministério Público questão que preocupa 
mu1to os servidores públicos municipais. Foi vendido para a 
PREVIMOC, por meio de lei e para pagamento de dívida, um terreno 
da Prefeitura onde existia um mercado. Pediu-se autorização à 
Câmara para a dação em pagamento, e o projeto foi autorizado. Nele, 
constavam 1.800m. Entretanto, logo em seguida, foi enviado outro, 
com 2.300m, e os funcionários estão preocupados com o fato de ter 
sido vendida a calçada, onde foi construído um prédio chamado 
Shopping Popular, com o dinheiro da aposentadoria, contrariando 
todas as leis. 

Também encaminhamos para o Ministério Público a questão da 
contrataçã~ ilegal de gerenciamento de kombis. A Prefeitura comprou 
duas komb1s para montar o Programa de Saúde da Família Atende, 
mas, pasmem, ao invés de contratar motorista e posto de gasolina 
para fornecer o combustível, contratou duas pessoas, sendo que uma 
delas, cujo nome omitirei, é Chefe de Seção da Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura. Foi contratado para gerenciar a kombi do 
município. Como a Prefeitura pode contratar uma pessoa que detém 
cargo de confiança para prestar-lhe serviço? Além disso, o sócio é 
funcionário público da Câmara de Montes Claros e, por coincidência, 
trabalha no gabinete do irmão do Secretário de Saúde, que assinou 
esse contrato. 
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Temos mais, mas não queremos polemizar. Na quinta-feira, li 

artigo de um jornalista cobrando providências do Ministério Público"e 
alertando sobre a situação. 

Os Vereadores do PTB, do PT e do PC do B encaminharam esse 
pedido ao Ministério Público, para que avalie se a própria Prefeitura 
encontrou maneira de economizar no que diz respeito ao vale 
transporte, acabando com a compra e transformando isso em 
dinheiro. Ficamos impressionados com esse fato. Por algum motivo, a 
suspeita do desvio, exposta pelo porta-voz do Prefeito, não seria 
apurada, simplesmente modificaríamos o sistema. Por que o vale
transporte não funciona? Está havendo desvio, ou está sendo usado 
com caráter político? 

Amanhã, haverá uma nova audiência, ocasião em que eu e o 
Deputado Gil Pereira protocolaremos outras denúncias, para que 
sejam avaliadas e para que os culpados sejam punidos. 

Ocuparemos esta tribuna pela última vez para tratar desse tema, 
enquanto o Ministério Público se posiciona. As denúncias de 
corrupção expostas pelo Vereador Gêra do Chica, em 2000, têm de 
ter continuidade. As pessoas devem ser ouvidas e as denúncias serão 
oferecidas ou não, para que não paire essa dúvida. Continuarei 
respeitando muito a Deputada que ocupou a tribuna na quinta-feira. 
Com certeza, não falaremos mais sobre esse tema, a não ser para 
cobrar do Ministério Público uma apuração mais célere desses fatos. 
Tenho muita confiança no Ministério Público e já tive audiências com o 
Dr. Gilvan e com o Dr. Cristóvam. Esperamos a apuração de um 
desvio - conforme foi divulgado pelo jornalista Edgard Pereira, do 
"Jornal de Notícias" - de R$100.000,00 em vales-transporte por mês 
em uma Prefeitura cujo mandatário ocupa o cargo há mais de 77 
meses. Esse fato leva-nos a dizer que 100.000 vezes 77 são 
7.700.000. Não descansaremos enquanto essa denúncia não for 
apurada pela Justiça. 

Não desejamos criar polêmicas com esse assunto ou com outro, 
nem com um colega de parlamento, mas procuramos respostas e não 
o desvio da atenção com passagens bíblicas, que são muitas. Temos 
de analisar o fato de terem comparado este Deputado à besta-fera do 
Apocalipse. Isso acontece porque ela está combatendo uma 
administração com indícios de corrupção? Se a besta-fera combate 
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Deus, estão idolatrando e dizendo que o Prefeito de Montes 
Claros se assemelha a Deus. Com certeza, esse é um grande 
equívoco. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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 
à Deputada Ana Maria. A Presidência defere o requerimento e fixa à 
oradora o prazo de 30 minutos. Com a palavra, a Deputada Ana 
Maria. 

A Deputada Ana Maria - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, ocupo esta tribuna para falar sobre assunto ventilado na 
quinta-feira. Peço ao Presidente que, quando alguém trouxer denúncia 
a esta Casa, tenha a obrigação e o comprometimento - sob pena de 
tornar-se a denúncia vazia - de trazer as respostas, os resultados das 
apurações. Não podemos permitir que esta Casa atue como veículo 
de difamação, comprometendo o seu bom nome, tendo em vista que 
continua com aprovação maciça da população. Dirijo-me ao Deputado 
que me antecedeu para dizer-lhe que fico feliz por tê-lo como 22° 
Vereador de Montes Claros. Digo isso porque, apesar de sua família 
ser proprietária de hospital em Montes Claros, conseguiu lá votos para 
eleger-se Vereador. Obteve três mil e poucos votos. Agradeço por 
transformar-se no 22° Vereador de Montes Claros. 

Porém, peço-lhe que traga as respostas para as denúncias feitas, 
porque não se podem difamar as pessoas impunemente. Esta Casa 
tem obrigação de exigir as apurações das denúncias que fez. Acredito 
que, muitas vezes, os jornais divulgam notícias que não 
correspondem à realidade, à verdade. Esse Deputado quer obrigar-me 
a acreditar que toda denúncia, tudo que se veicula em jornais, 
corresponde à verdade. Isso me entristece. Se ele quer que 
acreditemos em tudo o que é veiculado no jornal a que se referiu, 
somos obrigados a acreditar nessas matérias publicadas nos jornais 
de Minas Gerais: "Contas de Deputado e irmão provam lavagem de 
dinheiro". "CPI pode usar força para ter depoimento dos Santiagos". 
Ele quer nos fazer acreditar - não sou eu que quero - que tudo que 
esse jornalista fala e escreve é estritamente verdadeiro. 
"Testemunhas confirmam denúncias". "Depoimentos complicam 
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situação do Sr. Paulo César". E assim por diante. São matérias 
publicadas -nos jornais, pelo mesmo jornalista ao qual se .referiu. Não 
podemos admitir que Deputado algum assuma esta . tribuna para 

.. difamar pessoas, independente de ser Prefeito, Vereador, 
Governador, Presidente, ou que não exerça cargo político; 
independente da cor partidária. Esta Casa não deverá deixar que 

. alguém use esta tribuna para levantar, muitas vezes, falsos 
testemunhos, visto que mentiras, denúncias são como papéis picados 
colocados à frente do ventilador. 

Sopra-se o ventilador e pedacinhos de papéis são espalhados. 
Recolher é muito difícil, às vezes impossíveL Por isso, não podemos 
aceitar que esta tribuna seja utilizada com esse objetivo, até porque 
sabemos que o Deputado foi Vice-Prefeito do atual. Saiu por 
incompatibilidade. A partir daí, tem feito denúncias que, quando 
apuradas, . não têm levado a nada. Muitas delas, faz sem trazer 
resposta. 

Gostaria que meu pedido ficasse registrado e que a cada denúncia 
de Deputado fosse exigida e cobrada a resposta da apuração. 
Ninguém pode fazer acusação sem ter provas, a partir de artigos de 
jornais. Não é lógico nem justo, não faz parte dos critérios da forma de 
pensar e agir desta Casa. Para acusar, precisamos de dados 
concretos, levantar o ocorrido, as coisas verdadeiras. Artigos de 
jornais não podem ser tomados como base. Devem ser pesquisados, 
não usados para criar o direito de, da tribuna, enlamear a honra, a 
dignidade e a administração de Prefeito algum. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto 
Pinto Coelho solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 
14 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, pela manhã, a 
Assembléia Legislativa, por meio da Comissão de Administração 
Pública, presidida pelo Deputado Domingos Sávio, a nosso 
requerimento, teve o prazer de receber o professor Anastasia. Trouxe 
à Assembléia as explicações, ponderações e argumentações das 
propostas remetidas pelo Governo Aécio Neves. Antes mesmo de as 
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propostas _c~eg.arem, a_ Comissão entendeu oportuna a presença 
do Secretano de Planejamento e Gestão, para que, com brilhantismo 
de _sua inteli~~ncia e determinação, informasse a situação desses 
projetos, que ja se encontram nas comissões temáticas. 

Mesmo com febre, S. Exa. fez questão de comparecer. Pontuou e 
esclareceu a todas as questões formuladas. 

Enalteço a figura do ilustre· Secretário não só pela seriedade mas 
também pelo espírito correto e sensato ao fazer política. Falar d; Prof. 
Anastasia é ~esnecessário, diante do brilho de sua inteligência, ao 
oc~par os ma1s altos cargos dos Governos Federal e Estadual. Hoje, 
de1xou cl~~o. que valo_riza.' em primeiro lugar, o servidor público. 
Estamos 1~1c1ando a pnme1ra discussão. Conseqüentemente, durante 
o encammhamento dos outros projetos, abriremos debates 
democráticos com todas as representações e sindicatos. Certamente 
contaremo~ c9m a presença do Prof. Anastasia, que prometeu não 
haver _dem1ssoes em massa, demonstrando, assim, preocupação em 
garantir o _emprego do servidor público. Portanto, registro a alegria de 
receber o Ilustre Secretário Anastasia nesta Casa. 

Sr. Presidente, ontem, no Palácio da Liberdade foi realizado o 1 

Fóru~ Estadual de Tur~smo, que contou com a pr~sença do Ministro 
Walfndo dos Mares GUla. Foram empossados todos os Conselheiros 
qu~ trab~lharã~ pelo turismo, neste momento importante para Minas, 
apos a d1scussao, por mais de 500 municípios, do turismo como fonte 
geradora de riquezas. O Ministro disse que o nosso Estado é 
vocacionado para esse tipo de atividade e que o Presidente da 
República tem a intenção de incrementar todos os circuitos turísticos 
particularmente o religioso. Estão sendo discutidos na Secretaria d~ 
Turismo dois importantes projetos: o Pólo de Desenvolvimento do 
Caminho da Fé e o Pólo de Desenvolvimento do Caminho do Ouro. 

Ontem, muitos parlamentares de diversas cores partidárias 
compareceram _àquele fórum, defendendo as mais longínquas regiões 
do Estado, a f1m de que o potencial turístico seja garantido, o que 
ocorrerá por meio da liberação de recursos dos Governos Federal e 
Estad~al. Ficamos felizes com a notícia de que o primeiro projeto de 
ecotunsmo do Br~sil se_rá regulamentado em breve. Agradeço a esta 
Casa por t~r caminhado conosco na aprovação dessa importante lei, 
que garantiu o ecoturismo no Estado. 
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Na semana passada, juntamente com o Deputado Laudelino 

Augusto, manifestamos a nossa preocupação com a Rodovia Fernão 
Dias, _chamando a atenção dos governantes para as péssimas 
condições dessa estrada. Sugerimos a criação de .uma Comissão 
Especial, a fim de que sejam disponibilizados recursos.para a BR-381. 

Felizmente, tivemos boas notícias: a liberação de parte dos recursos 
para a retomada das obras, conforme aspiração dos que sonham com 
a conclusão dessa rodovia há mais de dez anos.,.· · 

A recuperação da Rodovia 459, que liga· Uajubá, do Deputado 
Laudelino Augusto, a Poços de Caldas, do ·Deputado Sebastião 
Navarro, sempre nos preocupou. Esse é um dos maiores eixos da rota 
tecnológica do Estado. O Ministro dos Transportes procedeu à 
liberação de parte da verba, correspondente a R$200.000.000,00, 
para pagamento de dívidas antigas com empreiteiras. 

No próximo dia 8, teremos o primeiro encontro da bataticultura em 
Poços de Caldas, que contará com o Ministro da Agricultura e o 
Secretário. Esse é o início de nova fase do agronegócio em Minas. 
Saúdo o Secretário Odelmo Leão, que tem conduzido sua pasta de 
forma eficiente e decidida, valorizando a origem e a vocação do povo 
mineiro para a agricultura. Foi, aliás, inclusive empossado conselho 
que conduzirá paralelamente todas as atividades em prol do 
desenvolvimento regional. Preparamos levantamento através das 
comissões e da Assembléia. 

Na segunda-feira passada, participamos de encontro em que o 
Secretário demonstrou as potencialidades da agricultura. Refiro-me à 
região sul-mineira, particularmente à cidade de Ouro Fino, que muito 
contribuirá para a produção de um dos melhores cafés do mundo. Isso 
gera empregos e tributos para o Estado. Em momentos importantes 

··como esse, do sucesso do agronegócio, buscamos ouvir a sociedade 
e segmentos interessados para garantir o desenvolvimento de Minas. 

Na terça-feira que vem, dia 3 de junho, realizaremos, nesta Casa, 
grande debate sobre a nova política do BDMG de incentivar as 
microempresas e pequenas empresas. Essa atitude parte da 
competência do Secretário Wilson Brumer e contribuirá para a 
manutenção do funcionamento de vários estabelecimentos 
comerciais. Antes da discussão desse projeto, o maior valor era 
estipulado em R$50.000,00. Hoje, há dois tipos de financiamento: de 
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R$20.000,00 a R$200.000,00 para pequenas empresas e de 
R$20.000,00 a R$500.000,00 para as de médio porte. 

O Governador conduz os destinos de Minas com seriedade e tem o 
olhar voltado para todos os setores. Sua seriedade de transmitir aos 
mineiros sua confiança, determinação e credibilidade tem suporte na 
sua e_quip~ econômica. São em fatores como esses que temos que 
acred1~ar. E p~eciso discutir, conforme fizemos na manhã de hoje, e 
garantir o servidor público, maior patrimônio de nosso Estado; garantir 
o IPSEMG, patrimônio dos mineiros. Há momentos em que é preciso 
ter sentimento de mineiridade, para que possamos fazer as leis e 
restabelecer a dignidade de todos. Minas está caminhando firme e 
determinado, na pessoa do Governador e de sua equipe, que tem 
dado testemunho extraordinário na condução dos destinos do Estado. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, a reunião não pode 
contin_uar, pois é patente a inexistência de quórum. Por essa razão, 
reque1ro o encerramento, de plano, da reunião. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 
chamada para a recomposição de quórum. 

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

O Sr. Secret~rio (Deputado Antônio Andrade)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Pres1dente - Responderam à chamada 15 Deputados. 

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas nos termos dos 
editais de convocação, e para a reunião ordinária ta~bém de amanhã 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do di~ 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
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(Ordem do Dia): 1 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de 
requerimentos: Requerimento no 364/2003; aprovação com a Emenda 

~,no 1 - Requerimento no 374/2003; aprovação com a Emenda no 1 -
Requerimento n° 409/2003; discursos dos 'Deputados André Quintão, 
Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão, Doutor Ronaldo, Célio 'Moreira 
e Maria Tereza Lara; aprovação - Requerimento no 422/2003; 
discursos dos Deputados Laudelino Augusto, Sargento Rodrigues, 
Célio Moreira e Dalmo Ribeiro Silva·- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise - Dilzon Melo- Antônio Andrade- Luiz 

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Ouintão - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - 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- 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- Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 9h15min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. \. 
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2a Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 
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O . S!. :resi.dente - , Nos termos do edital de convocação, a 
1 

Pres1denc1a va1 pass·ar a 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de requerimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião os Requerimentos nos 205, 207, 243, 256, 278, 314, 
318, 367, 373 e 378/2003, apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem, à noite. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 364/2003, da Comissão de 

Segurança Pública, em que solicita ao Subsecretário de 
Administração Penitenciária cópia autenticada do livro de registro 
contendo os relatórios das equipes que trabalham na Penitenciária 
Nélson Hungria, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento no 364/2003 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 374/2003, da Comissão de Saúde, em que solicita 
ao Secretário da Saúde informações sobre o reajuste concedido às 
equipes do Programa da Saúde da Família, com as especificações 
que ~enciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requer~mento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o 
requenmento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 374/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. 
~e_querimento no 409/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 

sollc1ta ao Secretário da Educação informações sobre as escolas 
públicas estaduais, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Com a palavra, 
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para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão. 

O DeputaGlo André Quintão* - Sr. Presidente,. Srs. Deputados, o 
Deputado Leonardo Quintão, autor de importantes requerimentos 

.objeto de discussão nesta Casa, apresentou este com o intuito· de 
saber como andam as reformas em escolas estaduais em· Minas, 
quais os impactos que têm trazido aos estudantes e se há previsão de 
novas reformas. 

j Em. primeiro lugar, parabenizo o Deputado Leonardo Quintão por 
sua preocupação. Nós, que estamos viajando por todo o Estado, 
muitas vezes comprovamos a situação em que se encontram vários 
prédios escolares, a falta de sua manutenção e de espaço físico. Tudo 
isso é fundamental para o êxito de qualquer projeto pedagógico. Por 
tudo isso, quero reiterar a importância desse requerimento. 

Mas quero também agregar uma outra preocupação do Bloco PT
PCdoB. Trata-se da questão do concurso na área da educação. Todos 
devemos ter essa preocupação, neste momento em que o trabalhador 
da educação se encontra atemorizado, em uma situação de muito 
desalento por causa de uma ação que busca anular os resultados e os 
efeitos desse concurso público. O concurso público é uma 
reivindicação antiga dos trabalhadores da educação e busca 
normalizar a situação das escolas públicas, estaduais por meio de um 
corpo técnico estável e qualificado. Infelizmente, não podemos ficar à 
mercê dessa situação de insegurança. Tenho conhecimento de várias 
pessoas que fizeram o concurso, foram aprovadas e estão 
trabalhando. Muitas delas largaram outros empregos. Outras tiveram a 
companhia de seus cônjuges para assumir o trabalho nas escolas 
estaduais. 

A Bancada e o Bloco PT -PC do B estiveram com o Governador 
Aécio Neves solicitando-lhe providências. Não providências formais. 
Algumas até já foram tomadas. Precisamos de providências políticas. 
Queremos uma grande unidade porque essa questão do concurso 
está acima de gualquer disputa político-partidária e não tem padrin_ho 
ou madrinha. E uma necessidade da rede estadual de educaçao. 
Todos os Deputados e Deputadas desta Assembléia são legítimos e 
dignos representantes do povo de Minas Gerais, vieram de várias 
regiões e estão acompanhando esse problema. . 

Então, acho que os 77 Deputados e Deputadas Estaduais p;recisam 
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estar junt~s- do Gover~ador para que o Poder Judiciário reveja 
ess~ ?ec1~ao. Isso e muito importante, não somente para os 
prof1ss1ona1s que pagaram sua inscrição, que se submeteram aos 
testes e já estão trabalhando, mas também para os estudantes. Não 
podemo~ ter quebra_ de continuidade. Por isso, encaminho pela 
aprovaçao do requenmento do Deputado Leonardo Quintão. Pode 
parecer que estamos batendo na mesma tecla, mas essa é a tecla da 
cidadania, da educação. Precisamos de todos os Deputados e 
Deputadas nessa luta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, parabenizo os 
Deputad_?s André Quintão e Leonardo Quintão que buscam a 
aprovaçao desse requerimento visando à rapidez na solução do 
problema do concurso público. 

Ontem mesmo, por meio de um pronunciamento na Comissão de 
Educação, aprovamos uma solicitação de esclarecimento a esta 
Assembléia junto a todas as superintendências de ensino o mais 
rapidamente possível. Queremos saber que escolas precisam de 
reforma. Queremos o levantamento da rede física de todas as escolas 
do Estado feito pelas superintendências. Esse requerimento foi 
aprova_do tam~ém pela Cor:nissão de Educação ontem e já foi 
encaminhado a Secretaria de Educação e às superintendências. 
Temos conhecimento de que muitas planilhas foram priorizadas, mas 
até hoje ainda não foram apresentadas ao setor técnico da Secretaria 
de Educação. 

Para a_s superinte_ndências que ainda não possuem engenheiros 
para ass1na_r as planilhas, vamos disponibilizar a indicação deles para 
apresent.açao e apresentar as informações necessárias para que a 
Secretana e a Comissão de Educação tenham conhecimento da rede 
física estadual. 

Quero manifestar-me favoravelmente a esse projeto. Vejo que este 
momento é importante, porque nunca a Assembléia teve em mãos a 
situação da rede física do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Leonardo Quintão. 

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Sr. Secretário "ad 

'i; 1691 

hoc", Srs. Deputados, venho aqui agradecer a solidariedade dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e André Quintão, por defenderem a 
necessidade de termos no Estado e em todas as prefeituras um 

:-:,projeto de reformulação, de melhoria da infra-estrutura das nossas 
~,escolas. 

Venho também declarar que tenho feito várias visitas· a escolas 
·estaduais em Minas Geras e tenho visto o grande esforço dos 
Diretores e professores para manter o zelo e melhorar sua escola: 

Tenho certeza de que muitas vezes o que aparece na mídia é o lado 
ruim da educação pública, mas, na maioria das escolas que tenho 
visitado; há esforços de Diretores que, por meio da criatividade, têm 
propiciado ensino, oferecido estrutura e infra-estrutura melhores para 
a escola. · 

Gostaria de sugerir também aos colegas desta Casa que tragam 
para a Assembléia Legislativa os bons exemplos da educação pública, 
para serem levados às superintendências e à Secretaria de Estado, 
para que outros Diretores, professores e pedagogos aproveitem esses 
bons exemplos. Para que possam administrar bem as escolas, 
multiplicar os escassos recursos e cuidar melhor da infra-estrutura da 
escola, aprimorando o ensino em nosso Estado. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Agradeço a solidariedade dos companheiros desta Casa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Doutor Ronaldo. 

O Deputado Doutor Ronaldo - Acredito que todos os Deputados 
desta Casa estejam recebendo solicitações de escolas. Hoje mesmo 
enviei para uma escola de Pirapama, na minha região, um caminhão 
de areia e um caminhão de brita, porque os tijolos já estão lá. A escola 
está cansada de esperar, sua estrutura não permite mais esperar. O 
dinheiro é curto, mas estão lá 500 tijolos grandes. Seguem hoje um 
caminhão de areia e um de brita. Assim que tiver o pedreiro, seguem 
25 sacos de cimento. Essa é uma das escolas que ajudo, porque 
nossa preocupação primeira tem de ser sempre a educação. Estou 
sempre ao lado dela. Muit.o obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Célio Moreira. 

O Deputado Célio Moreira- Quero falar sobre a situação eryJ que se 
encontram as escolas estaduais no Barreiro. Recentemente fiz a 
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doação de telhas e fios elétricos para sanar problemas urgentes 
de escolas. 

Estamos agendando um encontro com a Secretária e com as 
Diretoras de escolas da região, porque a situação das escolas do 
Barreiro e da região Leste de Belo Horizonte, as quais tivemos a 
oportunidade de visitar, é muito precária. Esperamos do Governador e 
da Secretária Vanessa um posicionamento imediato visando à 
recuperação, ampliação e reposição do mobiliário dessas escolas. 

Algumas escolas foram saqueadas, outras, danificadas pela chuva. 
Para os senhores terem uma idéia, tive de mandar cortar mato de 

dois metros de altura dentro de uma escola, em que foram 
encontrados uma cama de casal, um motor de carro e outros entulhos. 
Há notícias de tentativa de estupro nas proximidades. Diante disso, 
contratamos uma pessoa para fazer a limpeza total da área. 

São freqüentes os saques e as ações de vândalos nas escolas. Os 
pais andam preocupados com tudo isso e, principalmente, com a 
atividade do tráfico de drogas próximo às escolas. 

Aguardamos com ansiedade a reunião com a Secretária e com os 
Diretores, para apresentarmos nossas reivindicações. Temos de agir 
rapidamente para ajudar as escolas não só da Grande BH, como 
também de outros municípios carentes. 

Há escolas que não têm quadra nem mesmo para os alunos 
fazerem educação física. Essa situação não está restrita a apenas 
uma ou duas escolas do Barreiro. Ela ocorre em inúmeras escolas 
dessa região. As professoras realizam as atividades físicas na rua 

, . .. . ' 
prox1mo a cant1na ou nas salas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - É necessário priorizar a reforma e 
dar condições materiais de funcionamento às escolas de Minas 
Gerais. 

Temos acompanhado o dia-a-dia das escolas em Betim. A Escola 
Cecília Meireles, por exemplo, está em obras, e os alunos do turno da 
noite tiveram de ir para um prédio distante de suas residências. Estão 
sujeitos a inúmeros perigos. 

A Secretária Estadual da Educação anunciou a ampliação do ensino 
fundamental de oito para nove anos. Isso é positivo. Maria José Féris 
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afirmou nesta Casa que o Governo Federal transformará o 
FUNDEF em FUNDES e que haverá recursos para investimentos do 
ensino infantil ao médio. Além disso, o ensino fundamental terá nove 
anos de duração. É uma decisão do Governo Federal que o Governo 
Estadual tem de implantar e que receberá todo o nosso apoio. É 
preciso, no entanto, que as escolas tenham condições físicas para se 
concretizar o projeto. Se o investimento é premente para a atual 
situação das escolas, imaginem, então, para a futura. 

Outro problema a resolver é o vandalismo que ameaça as escolas. 
Em Betim, onde resido, várias escolas e creches estão sendo 
invadidas. Uma delas tinha um vigia pago pela comunidade, mas este, 
recentemente, foi mantido preso pelos invasores e nada pôde fazer. 

Temos de unir esforços nesta Casa para erradicar a violência e 
desenvolver planos de segurança, mas como começar, se o direito à 
educação não é garantido às crianças e aos jovens? 

Assim como vários Deputados do meu Bloco, voto favoravelmente 
ao requerimento do Deputado Leonardo Quintão. A educação tem de 
ser priorizada. 

Fui Diretora de escola por cinco anos e meio, fui professora por mais 
de 20 anos, sei como os servidores públicos estaduais, sobretudo os 
da educação, vestem a camisa. Mas por muitos anos têm sofrido com 
o descaso e com a falta de investimento que garante as condições 
necessárias a jovens e crianças para o exercício de seu direito à 
educação. Muito obrigada. 

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

Requerimento no 422/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando ao 
Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o andamento das obras 
na BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, com as 
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
sou membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas. A obra da Fernão Dias está completando dez anos. 
Praticamente todo final de semana passo pela BR-381, no trecho que 
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vai até a divisa com o Estado de São Paulo, e tenho sido muito 
q~estionado. ~ara determinados trechos não há explicação. Por que 
nao _se term1nou? Por que está parado? Infelizmente, já há 
questionamentos sobre a qualidade das reformas, como as das 
cabeças de ponte. Mesmo de olhos fechados, sabemos quando 
passamos sobre as cabeças de ponte, porque em praticamente todas 
há sobressaltos. 

Faz tempo que estamos esperando a votação desse requerimento, 
que, certamente, receberá nosso voto favorável. Precisamos das 
respostas do Diretor do DER, a quem já formulamos algumas outras 
questões sobre a Fernão Dias e com quem temos uma audiência 
marcada, para alguns esclarecimentos. 

Na audiência da Comissão de Transporte realizada anteontem, mais 
especificamente sobre a estrada de Maria da Fé a Cristina, 
retornamos ao assunto da BR-381, solicitando respostas às perguntas 
já feitas, parte das quais será respondida a partir desse requerimento 
do Deputado Gil Pereira. 

O próprio Ministério Público Federal está investigando denúncias 
relativas à reforma da BR-381. A Comissão de Transporte recebeu um 
ofício da Procuradoria solicitando o resultado de nosso trabalho de 
investigação. As denúncias dizem respeito a diversas fases da obra, 
como, por exemplo, a retirada de solo mole. Foram licitados 
US$52.000.000,00 para todo o processo técnico, que inclui a retirada 
do solo mole. Queremos saber exatamente quanto foi retirado e onde 
foi colocado. Queremos saber sobre o licenciamento dos órgãos 
ambientais para o depósito desse solo mole. De acordo com a 
licitação, foi uma grande quantidade. Queremos também saber do que 
dependem os trechos que ainda não foram duplicados, assim como 
queremos saber sobre as pontes. 

O trevo de Varginha é um funil, perigoso, onde têm acontecido 
muitos acidentes- são duas pistas, e, de repente, é preciso atravessar 
um lugar sem pavimentação. No trevo de Pouso Alegre há uma obra 
injustificada, que depõe contra a engenharia, porque caminhões de 
determinada altura não conseguem passar debaixo daquele viaduto. 

Todos somos favoráv~is ao requerimento do Deputado Gil Pereira e 
aguardamos as respostas às outras perguntas que fizemos ao Diretor 
do DER, para que possamos responder ao Ministério Público. É 
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importante que as obras a serem realizadas em Minas e no·Brasil 
sejam bem Jeitas, bem licitadas, e que o dinheiro público ~ªja ·bem 
usado. · 

Quando as obras são bem-realizadas, ganha o povo que trabalha e 
paga impostos, ganha o Estado, que cumpre o seu dever, ganham as 
empresas que executam o trabalho, enfim, todos ganham. 

O que se tem gasto com construções e reformas de estradas 
superfaturadas daria para resolver o problema das estradas no Brasil. 

. Sempre há denúncias. No Sul de Minas as estradas estão. em 
péssimas condições. 

. O Ministro dos Transportes já esteve aqui e tem trabalhado para 
recuperar as estradas, pelo menos um tapa-buracos até que seja 
autorizado o processo de licitação para a recuperação, a restauração 

. e a reconstrução de algumas rodovias federais e estaduais. 
Os brasileiros ficam impedidos de exercer o direito constitucional de 

ir e vir com segurança, com respeito à sua integridade física e a seu 
patrimônio. Hoje as pessoas vão e não voltam; ou vão e voltam 
mutiladas; ou vão e voltam sem o seu patrimônio. 

Solicitamos à Mesa que apresse a votação do requerimento do 
Deputado Gil Pereira, porque essas informações são importantes para 
subsidiar nossos projetos. Muitas vezes o Judiciário e o Ministério 
Público são morosos porque demoram a receber as informações. O 
Diretor do DER me disse que está esperando o requerimento oficial 
para responder as nossas perguntas sobre o solo mole, as firmas que 
fizeram a cabeça das pontes e os viadutos que não podem ser 
usados. Obrigado. 

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, gostaríamos de encaminhar favoravelmente ao 
Requerimento no 422, do Deputado Gil Pereira, em que solicita 
informações sobre as obras na BR-381. Entendemos que 
requerimentos de Deputados são de extrema importância para o pleno 
exercício da atividade de fiscalização do Poder Executivo e· para dar 
respostas ao povo sobre muitos questionamentos feitos em 
audiências públicas. Esse é um requerimento que neces~ita ser 
aprovado e encaminhado o mais rapidamente possíveL 1 

! 
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Ainda falando de requerimentos, Sr. Presidente, gostaria de 

ressaltar que aprovamos o Requerimento no 364, da Comissão de 
Segurança Pública, que solicita ao Subsecretário de Administração 
Penitenciária cópia do livro de registros contendo os relatórios das 
equipes que trabalham na Penitenciária Nélson Hungria. Para V. Exa. 
ter uma idéia da morosidade da tramitação desse requerimento, a 
fuga na penitenciária aconteceu no dia 23 de março, e amanhã, dia 23 
de abril, completará dois meses. 

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, V. Exa. quer encaminhar o 
Requerimento no 364? 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, estou citando o 
Requerimento no 364, mas retornaremos ao no 422. Quero fazer 
apenas um paralelo. 

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, a Presidência 
solicita a V. Exa. que se atenha ao Requerimento no 422/2003. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, Sr. Presidente. 
Estou fazendo o encaminhamento do no 422, mas com uma alusão ao 
n° 364. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita, então, que V. Exa. seja 
breve. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a compreensão, Sr. 
Presidente. Os Deputados precisam muito da compreensão de quem 
está presidindo os trabalhos, mesmo porque, num regimento 
extremamente presidencialista, em que o relatório de uma comissão 
tem que passar pela Mesa da Assembléia, não se consegue o 
encaminhamento com a agilidade de que necessitamos. O 
Requerimento no 364 não é muito diferente do Requerimento no 422, 
que solicita informações a respeito da continuidade das obras da BR-
381. Ambos sofrem com a burocracia. Durante dois meses, a 
Comissão de Segurança Pública realizou várias audiências, ouvindo 
Agentes Penitenciários, ouvindo Diretores da penitenciária e, hoje, 
ainda está ocorrendo rebelião na Penitenciária Nélson Hungria. 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que leve a nossa preocupação, que 
já vem desde a legislatura passada, para a assessoria técnica do 
Poder Legislativo, a fim 9e que a Mesa possa agilizar a tramitação dos 
requerimentos. Não é possível que um relatório da Comissão de 
Segurança Pública demore dois meses para ser votado e 
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encaminhado à Subsecretária de Assuntos Penitenciários. Tenho 
certeza de que o mesmo acontecerá com o Requerimento no 422. As 
pessoas ficam perguntando o que foi feito, já que os Deputados 
estiveram na penitenciária dois dias depois e ainda nada aconteceu. 
Somos cobrados constantemente sobre que providências que estão 
sendo tomadas. 

Infelizmente, Sr. Presidente, o Presidente da Comissão de 
Segurança Pública, o Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, o Presidente de qualquer comissão 
permanente desta Casa não tem autonomia para assinar um simples 
requerimento e encaminhá-lo ao Secretário de Estado. Isso faz com 
que o nosso regimento trave todo o trabalho dos Deputados, e a 
população fica nos questionando: por que essa lentidão? 

Então, é necessário, Sr. Presidente - e já fiz um apelo nesse sentido 
ao Bloco PT - PcdoB, junto ao Líder, Deputado Rogério Correia -, que 
levemos ao Colégio de Líderes e à Mesa da Assembléia um pedido, a 
partir de um acordo, de um consenso entre os parlamentares, para 
que todos os requerimentos de Deputados tramitem com muito mais 
agilidade. Do contrário, Sr. Presidente, faremos de conta que estamos 
fiscalizando. Não dá para fazer de conta, porque recebemos uma 
votação e, com ela, um compromisso e a esperança do povo de que 
podemos fazer algo por ele. 

A rebelião que está acontecendo, neste momento, na Penitenciária 
Nelson Hungria, precisa de resposta. Estaremos hoje, Sr. Presidente, 
divulgando o relatório dos trabalhos feitos pela Comissão de 
Segurança Pública. Convidamos a imprensa para que se dê 
publicidade a ele, às 14 horas. Apresentaremos as medidas tomadas 
pela Comissão de Segurança Pública, as medidas que estão sendo 
cobradas dos órgãos e as providências que devem ser tomadas. 
Infelizmente, contamos com essa burocracia. A cópia do livro de 
registro, em que a equipe dos Agentes Penitenciários registram todas 
as ocorrências da penitenciária, é de suma importância para esse 
relatório mas, infelizmente, entregaremos o relatório sem os 
documentos solicitados por meio do Requerimento no 364. Não só o 
Requerimento no 364, mas os nos 37 4, 409, 422, requerimentos que 
se encontram na pauta, nesta manhã, são de extrema impQrtância 
para que o Deputado exerça sua função de fis.calizar, 
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verdadeiramente, o Poder Executivo, seus órgãos e suas 
autarquias. 

Então, Sr.:. Presidente, é necessário dizer que precisamos muito da 
compreensao de V. Exa. As dificuldades são enormes para 0 

Depu~ado e_x_ercer o seu papel, que é legislar, fiscalizar e tratar da 
questao_ pol1t1co-parlamentar, ou seja, todas aquelas funções previstas 
no ~eg1mento Interno, previstas na Constituição do Estado. Quero 
mam_fes~ar a nossa indignação pela lentidão, pela burocracia na 
tr~m1taçao ?esses req~erimentos. Gostaria muito que o Deputado 
Remolo Al01se, na qualidade de 1° - Vice-Presidente, hoje presidindo 
os tr~balhos, levasse a preocupação deste parlamentar ao Presidente 
Maun Torres, aos demais componentes da Mesa, ao Deputado Dilzon 
Melo, ao Deputado Pastor George, ao Deputado Luiz Fernando Faria 
para . que façamos um acordo de forma que os requerimentos d~ 
aut~na dos Deputad?~ tr~mitem com a máxima agilidade possível. 
Ass1m, daremos sequenc1a aos trabalhos das comissões e teremos 
respo~tas em tempo há?il, r:ara que as audiências públicas sejam 
produtivas e_ para que o c1dadao tome conhecimento das respostas. 

Apresentei outro requerimento, votado ontem, em que solicitei os 
valores a~recadados com a taxa de segurança pública, em 2001 e 
2002. Senam os v~lores totais e específicos, os valores empenhados 
em program~s na a!ea_ de segurança pública. Esse é um requerimento 
de extrema 1mportanc1a para que eu mostre ao cidadão o dinheiro 
arrecadado com a taxa de segurança pública. Quero mostrar-lhe 0 

valor "x" milhões de reais. Há a previsão de se arrecadar, a partir de 
2002, R$200.000.000,00, em termos de taxa de segurança pública. 
Queremos saber d? ~overn? como será ? aplicação desse valor, já 
que a segura_nça publica esta sucateada. E necessário que o cidadão 
tome conhec1mento de o~~e o dinheiro público está sendo aplicado, 
de onde as taxas, espec1f1camente, estão sendo aplicadas em prol 
desse mesmo cidadão. 

_Ouero agradece~ a paciência pelo encaminhamento que fizemos e 
d1zer. que contarei com o empenho de V. Exa. junto ao Presidente 
Maun Torres, para darmos prioridade aos requerimentos 
apresentados por parlamentares. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação 0 

Deputado Célio Moreira. ' 
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o Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero encaminhar 
favoravelmente ao Requeriruento no 422, do Deputado Gil Pereira, em 
que solicita ao DER informações sobre o andamento das obras da 
BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. · 

Tive a preocupação de ligar para o Dr. Renato, Diretor-~eral do 
DER, pedindo algumas informações que, .segundo ele, Ja .. fo.ram 
encaminhadas para o Secretário de- Transportes e Obras, Agost1~ho 
Patrús, sobre a situação de algumas_ rodovias. Neste fi~al de _:;emana, 
estive em Pains e informei o Dr. Renato de uma man1festaçao que a 
comunidade de' Arcos e Pains pretende fazer plantando bananeiràs 
em 17Km da MG-439, porque são 17km de buracos. Os moradores da 
cidade precisam desviar, passar por ~utro. trech~ ~ue liga ~~ins a 
Pimenta e depois a Arcos, porque nao ha a mm1ma cond1çao de 

trafegar na MG-439. _ 
Estivemos com o Dr. Renato, fazendo algumas observaçoes sobre a 

BR-381 relati~as ao requerimento do Deputado Gil Pereira. Estivemos 
na audi,ência pública na UNIMONTES, com a presen~a do Mi~istro 
Anderson Adauto, que assinou algumas ordens de serv1ço que d1zem 
respeito à BR-135, ligando o trevão, na BR-040, a Montes Claros. 
Fizemos a solicitação de alguns tapa-buraco~, mas os bur.acos 
voltaram. Acho que essa operação tapa-buraco e uma forma de JOgar 
dinheiro fora, porque tapam-se os buracos, vem uma chuva, e eles 

aumentam. o trecho de São José da Lagoa a Joaquim Felício, na BR-135, 
também está virando o corredor da morte; por isso, solicitamos ao 
Presidente da comissão, Deputado Gil Pereira, que agilize e marque, 
com o Ministro Anderson Adauto, uma visita à MG-439, que liga Arcos 
a Pains e São Paulo a Brasília. O tráfego de pessoas naquela BR 
representa uma situação de risco, porque vidas estão sendo ceifadas 

por falta de providências. . . . 
Fiz esse alerta ao Diretor do DER e estou tentando, ha do1s d1as, 

falar com o Secretário Agostinho Patrús para alertá-lo quanto a essa 
manifestação, que não será nada boa para o Governo do Estado e 
para o DER. Vão plantar bananeiras em ~ 7Km do trecho .de Arcos_ a 
Pains onde nem carro de boi passa. E preciso uma mtervençao 
urgente. o município perde receitas, os eixos dos caminhõe~-estão 
quebrando. Portanto, o prejuízo é muito grande para aquela reg1ao. 
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Encaminhamos para aprovação o Requerimento no 422, pedindo 

o empenho do Presidente da Comissão de Transportes, Deputado Gil 
Pereira, em relação à BR-131 e MG-439, que liga Arcos a Pains. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Analisamos o Requerimento no 
422, do Deputado Gil Pereira, solicitando ao Diretor-Geral do DER 
informações a respeito da BR-381, que liga Belo Horizonte a São 
Paulo. Falo com propriedade sobre o assunto porque transito 
semanalmente nessa rodovia, há mais de quatro anos, 
acompanhando essas obras lentas que, lamentavelmente, não foram 
concluídas. Preocupa-me o trecho que liga Pouso Alegre às cidades 
de Extrema, ltapeva e Camanducaia, onde nenhuma obra foi iniciada 
para a duplicação da Fernão Dias. Sabemos que essa rodovia é uma 
das mais importantes do Brasil. Há mais de dez anos, aguardamos 
sua conclusão. Acabei de apresentar uma emenda para que sejam 
solicitadas informações, não somente ao DER, mas ao DNIT e, ainda, 
ao Ministério de Planejamento e Gestão. Sabemos que essa rodovia é 
financiada pelo BID, que tem, hoje, como Vice-Presidente, o grande 
mineiro de Ouro Fino, Paulo Paiva, que, por várias vezes, aqui esteve 
para vistoriar o andamento dessas obras. 

Há pouco dias, recebemos a visita do Ministro dos Transportes, na 
região sul-mineira, para discutir a situação dramática da pior rodovia 
do País, a 459, que liga Poços de Caldas a ltajubá, até hoje sem 
solução. Não se faz nem a operação tapa-buracos. Questionamos o 
Ministro quanto ao trevo de Pouso Alegre e prosseguimento das obras 
da Rodovia Fernão Dias, ao que nos respondeu não ter condições de 
nada garantir em decorrência de falta de recursos. Precisaremos unir 
esforços, especialmente os Deputados da bancada sul-mineira, a fim 
de cobrar, do Presidente da República, se necessário, a execução de 
obras para o término dessa rodovia. Não se trata de questão 
pertinente ao DER, mas ao DNIT. O Ministro do Planejamento deverá 
dizer se existem ou não recursos. Caso façamos a solicitação ao 
DER, receberemos a re~posta de que há falta de recursos e, portanto, 
teremos de cobrar da fonte, em Brasília, pois se trata de rodovia 
federal. E o dinheiro está sendo repassado pelo BID para o Governo 
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Federal, por meio do Ministério de Planejamento e Gestão. Louvo 
a ida de . nosso Governador Aécio Neves a Washington, . quando 
esteve com Paulo Paiva, buscando recursos para o término da Fernão 
Dias. 

Mas acredito que não tenha encontrado ressonância, porque não 
tivemos por parte do Governo Federal ou do Ministro dos Transportes 
nenhum posicionamento seguro de que as obras na Fernão Dias 
serão concluídas. Hoje, aguardamos o início da construção de 
aproximadamente 25km na segunda pista, e daqui a Pouso Alegre há 
inúmeros trechos em condições precárias. Mas não vamos discutir se 
a responsabilidade é do Governo Federal ou do Estadual. Temos de 
discutir a nossa responsabilidade, pois estamos vendo vidas serem 
ceifadas e sabemos que se trata de uma estrada perigosa, cheia de 
buracos, e a rodovia ainda não foi sequer oficialmente entregue ao 
povo. 

Então, além da aprovação dessa emenda que acabei de apresentar, 
é preciso que sejam solicitadas ao Ministro de Planejamento e Gestão 
informações detalhadas sobre se há ou não numerário para o término 
das obras nessa estrada. O DER é simplesmente o gestor, que age 
em parceria com o DNIT, tratando-se de obra federal. Quero ressaltar 
que essa é uma das rodovias mais importantes do País, mas, mesmo 
assim, em dez anos, pelo descaso do Governo Federal e pela falta de 
vontade política, não conseguimos construir nem mesmo 25km. A 
parte do Estado de São Paulo, exatamente na divisa entre Extrema e 
Bragança Paulista, já se encontra pronta. Resta apenas a parte de 
Minas Gerais. 

Tudo isso nos traz uma preocupação constante. Semanalmente 
vemos acontecer vários acidentes, por falta de segurança e de 
sinalização. E essa rodovia, apesar do intenso fluxo de carros, não 
tem merecido atenção especial. Então, queremos apelar mais uma 
vez para que isso ocorra. Já reiterei ao Ministro dos Transportes, um 
grande mineiro, ex-Presidente desta Casa, 1numeros 
questionamentos. A ele já encaminhamos um relatório completo sobre 
essa rodovia, apontando as curvas mais perigosas e os pontos 
críticos, onde, segundo a Polícia Rodoviária -Federal, ocorre o maior 
índice de acidentes. Também está com o Ministro, há 60 dJas, um 
estudo que realizamos contendo fotos de acidentes:. e o 
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posicionamento da Polícia Rodoviária Federal ante essas 
dificuldades que os motoristas vêm enfrentando com o tráfego intenso, 
como sabem aqueles que utilizam essa estrada semanalmente, como 
fazemos eu, o Deputado Laudelino e todos os Deputados do Sul de 
Minas. 
. Assim, Deputado Laudelino, quero fazer um apelo para que isso não 

f1que somente em um requerimento. Apelo pela nossa presença; pela 
presença das Bancadas do PT, do PSDB, de todos, irmanados em um 
só sentimento. Se necessário, sugiro que se constitua uma comissão 
especial para apurar a razão de não conseguirmos terminar essa 
rodovia. Alguma coisa está havendo, pois o BID tem repassado ao 
Governo Federal o dinheiro, que não chega para que se termine a 
rodovia. Ontem, o Prefeito de Extrema, no Sul de Minas, manifestou
nos sua preocupação com a situação, pois às vezes os hospitais não 
comportam os acidentados naquele trecho. Ou seja, a situação que 
estamos vivendo é dramática. Vamos, se necessário constituir uma 
comissão, vamos a Brasília, vamos cobrar do Ministro' e do Ministério 
de Plan_ejamento e Gestão que nos respondam se foi feito o repasse, 
onde fo1 parar esse dinheiro e por que não conseguimos terminar essa 
?bra. Considero esse requerimento muito importante, mas mais 
~mportante é o sentimento de todos os Deputados, 
Independentemente das regiões que representem, pois a Rodovia 
Fernão Dias é um dos mais importantes canais de comunicação e de 
transporte do País, de que todos se utilizam para o desenvolvimento 
das Capitais. 

Estamos, então, apresentando essa emenda, juntamente com essa 
cobrança ao Ministério do Planejamento. 

Para terminar, quero dizer que ainda hoje farei contato com o 
Ministro Paulo Paiva, do BID, a fim de que ele forneça o detalhamento 
da remessa dos recursos que já foram destinados à pavimentação da 
BR-381. Acho que é nossa obrigação buscar soluções para essa 
questão o mais rápido possível. 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 logo mais, à~ 
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

1703 
*-Sem revisão do orador. 
ATA DA 1a BEUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 25/2003, EM 1°/4/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão, Neider Moreira e Jô Moraes, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e informa 
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da 
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. Logo a seguir, 
determina a distribuição das cédulas de votação. Apurados os votos, 
verifica-se a eleição para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, da Deputada Jô Moraes e do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. Em seguida, é dada posse ao Vice-Presidente, que por 
sua vez dá posse à Presidente eleita. Após, a Presidência designa o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator, no 1 o turno, da matéria 
objeto desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Jô Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Neider Moreira. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES 

DAS SEGUINTES ENTIDADES: CETEC, UTRAMIG, IGA E 
FUNDAÇÕES JOÃO PINHEIRO E HELENA ANTIPOFF, EM 8/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ana Maria, Weliton Prado, Leonídio Bouças e Sidinho do Ferrotaco, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Marília Campos e Dinis Pinheiro. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Leonídio Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada. por aprovada e é subscrita pelos membros da Ce>missão 
presentes. A Presidência informa que, nos termos do art. 62\ inciso 
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XXIII, alínea "d", da Constituição do Estado, de acordo com a 
redação dada pela Emenda à Constituição no 26, a reunião se destina 
a proc~d~r à argüição pública dos seguintes indicados para os cargos 
a segurr crtados: Srs. David Márcio Santos Rodrigues, Diretor-Geral do 
I~A; ~milca~ Vianna Martins Filho, Presidente da Fundação João 
Prnherro; Caro Nelson Lemos de Carvalho, Presidente do CETEC· 
Maj. Vítor Fernando de Andrade, Presidente da UTRAMIG; e Sra: 
lrene _de Melo Pi~heiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff; e a 
aprecr~r, se possrvel, os pareceres sobre essas indicações. A seguir, 
a Presrd~nte concede a palavra aos indicados para que façam uma 
explanaçao sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, 
ressaltando aspectos que julgarem importantes de seus currículos e 
os m_o~vo~ que os levaram a se candidatar à indicação. Logo após, a 
Presrdencra passa a palavra aos relatores, Deputados Leonídio 
Bouças e Sidinho do Ferrotaco, e aos demais parlamentares, para que 
f~rmule~ suas questões. Abertos os debates, segue-se ampla 
drscussao, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidente 
passa a palavra ao Deputado Leonídio Bouças, relator das indicações 
para o CETEC, a UTRAMIG e a Fundação Helena Antipoff, que emite 
pareceres pela aprovação dos indicados. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os pareceres. A seguir, o Deputado Sidinho 
do Ferrotaco, relator das indicações para a Fundação João Pinheiro e 
o IGA, emite pareceres pela aprovação dos indicados. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os pareceres. Em seguida, a 
Presidente suspende os trabalhos para a lavratura da ata desta 
reunião. Reabertos os trabalhos, a Deputada Ana Maria solicita ao 
Deputado Weliton Prado que proceda à leitura da ata desta reunião, a 
qual, a requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco é 
dispensada. A ata é aprovada e é subscrita pelos membros' da 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos indicados, dos parlamentares e demais presentes e 
encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Weliton Prado - Leonídio Bouças - Sidinho 

do Ferrotaco. 
ATA DA 5a REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS, EM 13/5/2003 

1705 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados. Sebastião Na varro Vieira, Fábio A velar, Antônio Carlos 
Andrada, José Henrique e Rogério·Correia, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Menelick 
de Carvalho Neto, professor e pesquisador da Faculdade de Direito da 
UFMG, e Mauro Bonfim, consultor legislativo e advogado. Os 
convidados fazem as suas exposições e em seguida respondem a 
questões formuladas pelos Deputados Antônio Carlos Andrada, José 
Henrique, Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão; o Deputado 
Rogério Correia apresenta requerimento em que pleiteia seja 
solicitado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado que 
justifique a suspensão, por 90 dias, da Sra. Stella Pimenta, Presidente 
do sindicato dos servidores daquele órgão. O Deputado Antônio 
Carlos Andrada apresenta requerimento em que solicita sejam feitas 
visitas técnicas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul e à Câmara de Contas que funciona junto ao Tribunal de Justiça 
desse Estado, a fim de colher subsídios para os trabalhos desta 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. O Presidente informa que o inteiro teor 
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos convidados e a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente- Fábio Avelar- José Henrique 

- Rogério Correia - Antônio_ Carlos An~rada. _ 
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 20/5/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva e Célio \Moreira 
I 
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~u st1turndo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da 

L1?erança do.,.PL), membros da supracitada Comissão. Havendo 
numero regim~~tal, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara 
aberta a re~n1ao e, e~ virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Jo Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
prese~t~s. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a ma_tena constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das 
segu1ntes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
s~g~ir: Proj_eto de Lei_ C~mplementar no 21/2003 (Deputado Domingos 
Sav1o); ProJe!o de Le1 n 35/2003, em 2° turno (Deputada Jô Moraes); 
Rep!es~ntaçao Popular no 1 (De~utado Dalmo Ribeiro Silva). Passa
se a 2 Fase da Ordem do D1a, compreendendo a discussão e 
votação_ de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Subme~1dos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requenmentos nos 531, 537, 539, 589, 594, 596, 616, 625, 629, 633, 
640 e 664/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia 
compre~ndendo a discussão e votação de proposições da Comissão: 
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Marília 
Campos, em que solicita reunião conjunta entre esta Comissão e a 
Cor~issão_ . ~o Trabalho para debater a contribuição e os direitos 
prev1denc1anos dos funci_?nários ~úblicos não efetivos, sua vinculação 
ao IN~S e a~ repercussoes relativas a essa temática para o Estado. 
Cumpnda a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos ~-arlam~n~~res, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reun1ao ord1nana, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
pomingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -

Jo Moraes - Leonardo Quintão. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
. ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 20/5/2003 
A~ 14h3?min, comparecem na Sala das Comissões, a Deputada 

Mana Jose Hau~isen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, 
Leon_ar~o More1ra e Leonardo Ouintão, membros da supracitada 
Com1ssao. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc" 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e esclarec~ 
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da 
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Comissão. A Presidência informa que a reumao se d-estina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, . designar o' relator e 
programar os trabalhos da Comissão. A Presidente "ad hoc" determina 
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador. Feita 
a contagem dos votos, são eleitos para Presidente a Deputada Maria 
José Haueisen e para Vice-Presidente o Deputado Leonardo Quintão, 
ambos com cinco votos cada um. A Deputada Maria José Haueisen 
dá posse ao Vice-Presidente e passa a ele a Presidência da reunião. 
o Deputado Leonardo Quintão empossa a Deputada Maria José 
Haueisen no cargo de Presidente da Comissão e retoma a ela a 
direção dos trabalhos. A Presidente agradece a confiança nela 
depositada e, na oportunidade, designa o Deputado Leonardo Moreira 
como relator da . Comissão. Após ouvir as sugestões dos 
parlamentares, a Presidente determina que a Comissão se reunirá 
ordinariamente às terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
. Maria José Haueisen, Presidente- Fábio Avelar- Leonardo Ouintão 
- Doutor Ronaldo. 

ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

20/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do 
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Gil· Pereira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e a ouvir convidado, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: fax do Cel. Renato César 
do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para a~ quais 
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46/2003 (Deputado Adalclever L a seguir. Projetos de Lei nos 
do Ferrotaco) no 1 o turno p opes) e 40012003 ( Deputado Sidinho 

' · assa-se à 2a F d 
compreendendo a discussa-

0 
e t _ a se a Ordem do Dia, · vo açao de prop · -

dispensam a apreciação do Plenário S . b . o:lçoes que 
por sua vez, são aprovados os Req . . u metidos a votaçao, cada um 
674, 684 e 686/2003. Passa-se u:n~;n~os nos 637, 650, 651' 659, 
compreendendo a discussão e vota ã ase ~a- Ordem do Dia, 
Submetidos a votação cada ç 0 de propos1çoes da Comissão. 
requerimentos dos Deputados Sid~n;, pdor sua vez, são aprovados 
órgão competente a revitalização ~n ~ ~ F~rrotaco em que solicita ao 
o Município de ltapecerica e o a t o ovla MG-164, no trecho entre 

- . . en roncamento com a MG-050 
recuperaçao e a smallzação da R d · MG ' a 
BRs-265 e 381' e o asfaltamento od ovla _-332, no trecho entre as 
Bom Jardim de Minas à divisa ~oR~dovla MG-45~, do Município 
Adalclever Lopes em que solicit stado_ ?o R1o de Janeiro; 
Obras Públicas a estadualização ~aa~R~;~;etano ~e Transportes e 
de Maria da Fé e Cristina e em q • que liga os Municípios 
relação de convidados no re ue _acrescenta o Diretor da UNIT na 
Laudelino Augusto; Laudelino ~~e~~ento aprovad~ . do Deputado 
convidados os Prefeitos de Maria d~ Fé o e~ ~ue solicita que sejam 
respectivas Prefeituras o Dl"retor G I de Cnstlna, os engenheiros das · • - era o DER-MG h · 
DER-ITAJUBA, o Presidente da COMIG . 'o engen elro do 
Global Engenharia e Eneplan Pro"eto e os Dlre~ores das E~presas 
de reunião desta Comissão, a fimJ de se Consultona par~ partiCiparem 
as irregularidades apontadas na pr~sta:em esclarecimentos sobre 

. solicita à COMIG a relação de tod cons ruçao ~ d~ M~-347, e em que 
gestão, com as informações ouse osmcon~emos firmados na última 
construção de estradas e outras ~ e~clona,_ que envolvam a 
realização de reunião conjunta c~ rasCe G~l P_erelra, e~ que solicita a 
e Comércio, para debater o alto pr~ a d Omlssao de Tur~smo, Indústria 
constante nos vôos operados pelo 1° as passagens aereas, o atraso 
oferta de vôos na Região Centro-Oerofo~ da P_a~p~lha e a falta da 
parte da reunião a 

0 
· ~se. Presldencla destina esta 

uv1r o convidado d" . 
pavimentação da Rodovia MG-347 . que 

1.s~~rrera sobre a 
Fé e Cristina, atendendo-se a re ~~~ liga os MumclpiOS de Maria da 
Augusto. Registra-se a presença ~ SlmenHto do Deputado Laudelino os rs. aroldo Carlos da Costa e 
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Geraldo Campos Valadão, respectivamente, Diretor de 
Construção e assessor da Diretoria-Geral dcf DER-MG, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidêhcia concede a palavra 
ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notãs 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião conjunta com a Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio no dia 21/5/2003, às 15h15min, determina a 

lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Laudelino Augusto - Sidinho do 

Ferrotaco. ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 20/5/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Viana, Padre João, Gilberto Abramo e Luiz Humberto Carneiro, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Biel Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da 
Mesa da Assembléia encaminhando, para conhecimento da 
Comissão, requerimento da Deputada Ana Maria solicitando seja 
constituída a Frente Parlamentar Pró-Açude de Berizal, para unir 
esforços em prol do prosseguimento de suas obras, e do Sr. Paulo 
Sérgio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São João de 
Rio Prado, SP, encaminhando cópia de indicações do Vereador Fábio 
Augusto Porto Junqueira nas quais sugere ao Governador de Minas 
Gerais e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que 
apóiem a força-tarefa criada para combater os problemas da 
citricultura brasileira. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: I 

L...-.-----0---___. 
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ProJeto de Lei no 452/2003, em turno único (Deputado Luiz 
Humberto C~rneiro); Projeto de Lei no 610/2003, em turno único 
(Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
propo_:;içõ~s sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votaçao, e aprovado o parecer pela aprovação, com as Emendas n°s 
1 e 2, apres~ntadas pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1 o 
turno, ?o Pr~Jet~ de Lei no 244/2003 (relator: Deputado Padre João). 
Cumpnda a fmalldade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos ~-arlam~n!~res, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reumao ordmana, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Doutor Viana, Presi_sjente - Padre João - Gilberto Abramo. 
ATA DA sa REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
, HUMANOS, EM 21/5/2003 
As 9hi31 min, comparecem, na Sala das Comissões, os Deputados 

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Roberto 
Carv~lho, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
tamb~m, os Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Leonardo 
Mor~1ra e Sargento Rodrigl;!eS. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ra~os 
dispensa a l~itura d~ ata da reunião anterior, a qual é dada po; 
apro~a_?a _e ~ subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a Informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
c~~stante na pauta e a debater a exclusão da PMMG de 22 policiais 
m1lltares da PMMG que serviam no Município de Montes Claros e 
co_munica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. 
Debora Campos Prado Tavares, advogada, dando ciência à Comissão 
de carta contendo sugestões elaboradas para o Sr. José Francisco 
O_uvidor de Polí?ia de Minas Gerais, tendo em vista que a Ouvidori~ 
nao vem cumpnndo com suas funções institucionais; cartas dos Srs. 
Vereador Antônio Carlos Pereira, "Carlão", comunicando o seu novo 
endereço para contato, a Câmara Municipal de Belo Horizonte· 
Antônio Sérgio Souto . Bernardo, detento da cadeia pública d~ 
Peçanha, pedindo ajuda da Comissão; fax dos Srs. Humberto 
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas 
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de .Minas Gerais - IEF -, informando da impossibilidade de seu 
comparecimento à reunião por . ter assumido compromissos 
anteriormente agendados; Edilson Humbelsperger Rodrigues, Juiz de 
Direito da 1 a Vara Criminal e de Menores da Comarca de Sete 

· Lagoas, informando que a audiência especial para a oitiva do médico 
. e da psicóloga foi remarcada para o dia 26/5/2003, às 15h30min, 
reunião essa referente ao crime de homicídio que teve como vítima o 

; menor Luiz Eduardo Nogueira. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de, proposições' que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 259/03 (relator: 
Deputado Mauro Lobo). Submetido a votação, é aprovado . o 
Requeriménto n° 652/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do D1a, 
compreendendo a discussão e a votação de prop_osições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requenmentos dos 
Deputados Durval Ângelo (4) em que solicita a~diên_?ia públi~a,. no 
próximo dia 28, para debater a proteção e a v1olaçao. ?os d1re1tos 
humanos de polícias militares; o encaminhamento de of1c1o ao Chefe 
de Polícia Civil dando ciência de denúncias recebidas pela Comissão 
sobre a ameaça de morte contra os Srs. Adão da Silva e José Carlos 
de Lana, proprietários atingindos pela Barragem de Candonga, no 
Distrito de São Sebastião do Soberbo e arredores, nos Municípios de 
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, e, solicitando que a Casa seja 
informada sobre as medidas adotadas; em que solicita visita da 
Comissão à Cadeia Pública de Passos, para verificar denúncia de 
superlotação; em que solicita visita da Comissão ao Centro Salesiano 
do Adolescente Trabalhador em Belo Horizonte - CESAM - BH - , por 
ser a entidade um exemplo de luta pelo respeito e pela garantia aos 
direitos fundamentais de jovens adolescentes oriundos de família de 
baixa renda; Célio Moreira em que solicita audiência pública da 
Comissão em conjunto com a Comissão do Trabalho, para debaterem 
o reconhecimento, como remanescente de quilombos no Estado de 
Minas Gerais, em especial a comunidade negra de Pontinha, na zona 
rural de Paraopeba; Roberto Ramos em que solicita seja designado 
um membro da Comissão para representá-la junto à comunidade 
negra de Pontinha, na zona rural de Paraopeba, com a finalipade de 
se colherem informações para futura audiência pública da CÇ>missão 

I 
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com a Comissão de Trabalho; Arlen Santiago, Célio Moreira e 
Sargento Rodrigues, em que solicitam audiência pública da Comissão 
e do Deputado Federal Cabo Júlio com o Governador do Estado, para 
discutir a exclusão de 22 militares da Polícia Militar de Minas Gerais 
que serviam no município de Montes Claros. A Presidência destina 
essa parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença do 
Ten.-Cel. PM Ricardo San~os Ribeiro, Chefe de Recursos Humanos, 
representando o Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral 
da PMMG; do Sr. Edson Luiz Pimenta, advogado da PMMG, 
representando o Ten.-Cel. PM Carlos Roberto Nogueira Reis; do 
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da ASPRA PM-BM; do 
Soldado PM Disney Dias Serafim; do Deputado Federal Cabo Júlio 
Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara do~ 
Deputados; do Sr. Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da 
Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, e 
da Vereadora Maria de Fátima Pereira Macedo, relatora da Comissão 
de Direitos Humanos e representante da Câmara Municipal de Montes 
Claros. O Presidente tece suas considerações iniciais, como autor do 
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, o Presidente 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos. 

ATA DA 8a REUNIÃO _9RDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, EM 21/5/2003 
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ada_lclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e 
Wellton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Deputado Weliton Prado, por solicitação do Presidente, 
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lê a seguinte correspondência: ofícios da Presidente da Câmara 
Municipal de- Ubá, encaminhando cópia de moção de aplausos ao 
Governador do Estado pela prorrogação por um ano dos contratos das 
atuais ajudantes de serviço gerais; do Reitor da UNIMONTES, 
encaminhando cópias das portarias editadas que visam à contenção 
de gastos; da Presidente da IEPHA, colocando a chefia do Jurídico e 
a si mesma à disposição da Comissão; documento encaminhado pela 
Rede lnterinstitucional de Combate à Violência Pública nas Escolas 
Estaduais, contendo síntese do trabalho desenvolvido até este mês; 
ofício da Diretoria do Sind-UTE, convidando a Comissão para 
participar de ato público. O Presidente determinou que se 
encaminhasse o documento sobre violência à Consultoria temática e 
um cópia à Comissão de Segurança Pública. O Presidente informa 
que, no dia 16/5/2003, designou o Deputado Leonídio Bouças para 
relatar os Projetos de Lei n°s 139 e 246/2003; a Deputada Ana Maria, 
para relatar os Projetos de Lei nos 387 e 405/2003; o Deputado 
Weliton Prado, para relatar o Projeto de Lei no 394/2003; o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, para relatar os Projetos de Lei nos 408 e 
415/2003; e avocou a si a relataria dos Projetos de Lei nos 459 e 
460/2003. Informa ainda que, no dia 20/5/2003, designou o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva para relatar os Projetos de Lei nos 448 e 
560/2003; o Deputado Weliton Prado, para relatar o Projeto de Lei n° 
558/2003; e a Deputada Ana Maria, para relatar o Projeto de Lei no 
559/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, 
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nos 189/2003 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças); e 286/2003 (relatora: Deputada Ana 
Maria), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 
647, 648, 654, 663, 669, 678, 679, 681, 685, 687 e 691/2003. Passa
se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (2), solicitando reunião para debater o programa que 
estende o tempo de duração do ensino público fundamental para nove 
anos; e solicitando das SREs a relação de todas as obras em 
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andamento de reforma e ampliação das escolas e das que se 
fazem necessárias, discriminando-se as prioridades entre estas. 
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, 28 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 21/5/2003 
A~ 9h45m_in, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 

Jose Haue1sen e os Deputados Fábio Avelar e Márcio Passos 
me~bros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, ~ 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio 
Passos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por ~p~ov~d~ e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a Informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 693/2003, do 
Bloco PT-PCdoB, com voto contrário do Deputado Fábio Avelar. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio 
Moreira, em que solicita a realização de reunião conjunta desta 
Comissão e da Comissão do Trabalho, na cidade de Pains, para 
d~~ater em audiência pública a exploração mineral naquele município; 
S1d1nho do Ferrotaco, em que solicita a realização de reunião conjunta 
desta Comissão e da Comissão de Saúde, na cidade de São João del
Rei, para debater em audiência pública o gerenciamento dos resíduos 
do serviço de saúde da área hospitalar; e da Deputada Ana Maria, em 
que solicita a realização de reunião para debater em audiência 
pública, no Município de Taiobeiras, os mecanismos de empenho a 
serem adotados visando o prosseguimento das obras de construção 
do açude de Berizal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e. encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo ~ Márcio Passos. 

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE . 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 21/5/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, lrani 
Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Alberto Pinto Coelho e Ana Maria. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação. de requerimento do Deputado Jayro Lessa, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a obter informações 
sobre as metas do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG -
e sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, em especial com 
relação ao Norte de Minas, a avaliar os resultados obtidos com a 
reforma administrativa, implementada com base na Resolução no 
5.21 O, de 2002, e, a apreciar a matéria constante na pauta. Em 
seguida, a Presidência comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. José Pereira da Silva, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (2), 
Nelma Azeredo, Secretária de Política de Assistência Social do 
Ministério da Assistência e Promoção Social (2), publicados no "Diário 
do Legislativo" do dia 16/5/2003. O Presidente acusa o recebimento 
da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: 
Projeto de Lei no 147/2003, no 1° turno (Deputado José Henrique). A 
Presidência transforma a 1 a Parte da reunião em especial e a destina 
para ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria objeto da 
Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Bernardo Tavares de 
Almeida, Luzia Soraia Silva Ghaber, Maria Letícia Duarte Campos e 
Cristina Lages, Superintendentes da Secretaria de Planejamento e 
Gestão e a Sra. Naide Souza de Albuquerque, representando o 
Secretário de Planejamento e Gestão, os quais são conviqados a 

I 
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tomar assento a mesa. A Presidência concede a palavra, cada um 
por su~ vez, aos Deputados Gil Pereira e Chico Simões, autores dos 
~e_q~~nmentos q~e deram origem ao debate, para suas considerações 
1n1c1a1s. Log? ~pos, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas expos1çoes. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Di~, ~ompr~~nde~do a discussão e a votação de pareceres 
sobre propos1çoes SUJeitas a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votaç~o, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovaçao, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1 04/2003 com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda no 
2 ,apresentada (relator: Deputado Ermano Bastista) ; 105/2003 com 
as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Sebastião Helvécio), e 296/2003 com as Emendas n°s 1 e 
2, d~ Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José 
H_ennqu~). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
d1scu_s~ao e a vot~ção de pro~osições que dispensam a apreciação do 
Plenano. S~bmet1dos a votaçao, cada um por sua vez, são aprovados 
os ~~quenmentos nos 670 e 680/2003. Cumprida a finalidade da 
reun1_ao, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
conv_19ados: ~~nvoca os membros da Comissão para a próxima 
reun1ao ordmana, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Gil Pereira - José 

Henrique- Sidinho do Ferrotaco. lrani Barbosa. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
. CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 21/5/2003 
~~ 1 Oh9~_in, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Luc1a Pac1f1co, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, 'os Deputados 
Adal~lever Lopes e lvair Nogueira. Havendo número regimental, a 
~residente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em 
VIrtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza 
Lara, dispens_a a leitu~a da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
apro~a~a _e ~ subscntÇJ. pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a mforma que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. A Presidente acusa o recebimento das seguintes 
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proposições para as quais designou os relatores dtadós a seguir: 
Projetos de __ Lei n°s 37/2003 (Deputado Dimas Fabiano), 71/2003 
(Deputado Antônio Júlio) e 73/2003 (Deputada Maria Tereza Lara), no 
2° turno. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições· sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na fase de discussão é concedida vista ao 
Deputado Antônio Júlio, dos pareceres que concluem pela aprovação 
do Projeto de Lei no 245/2003, com as Emendas nos 1 e 2; da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda no 3, qúe 
apresenta (relatora: Deputada Lúcia Pacífico, em virtude âe 
redistribuição); e pela aprovação do Projeto de Lei no 269/2003, na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição), 
ambos no 1 o turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 

ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Vanessa Lucas- Dimas Fabiano- Maria 

Tereza Lara- Antônio Júlio. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 23/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, André Quintão e Maria José Haueisen, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, o trabalho infantil na economia informal no vale do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas, com a apresentação da pesquisa 
realizada pela PUC-MINAS e contratada pela Delegacia Regional do 
Trabalho - DRT-MG. O Presidente comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: fax da Sra. Cícera Bezerra de Morais, 
Chefe de Gabinete do Ministério da Assistência e Promoção Social, 
agradecendo o convite feito à Ministra de Estado da Assi~tência e 
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pública e justificando sua a A • vaApara ~artrcrpar da audrencra 
presença dos Srs. Jaques ~=n~~~- M.s~gurr, a Presidência registra a 
Deputado João L .t S ~ . ' rnrstro do Trabalho e Emprego· 

. er e, ecretarro de Estad d D . ' 
Socral e Esportes; Carlos Alberto M 0 e esenvolvrmento 
Regional do Trabalho em M. ~ezes de Calazans, Delegado 

~~~~~~.a~~~~:s~o~~d~nador~ ~~~~xte~~~~;daRg~C~~I J;~~~n~~~~ 
Conselho Estadual da ~:_~nr~a~a~o da Vrsao Mu~dial ~ Membro do 
Ferreira da Silva Prefeita ç . . Adolescente, Marra do Carmo 
Cândido Filho, Pr~sidente daM~~~rpal ~e :A~açuaí; Vereador Artur 
Henrique Martins Fernandes p ar~ ~nrcrpal. de Araçuaí; Rafael 
Araçuaí, João Soares da Sil;omo_ o~ e Justrça da Comarca de 
Regional de Defesa d . . a Ju.nror, Coordenador da Frente 
Jequitinhonha; Marga~=t~'~:t~~~~ Crr~nça e ~doles~ente do Vale do 
da Secretaria Extraordinária para ~ gras Du~o.es, Drretora Regional 
Jequ.itinhonha, e do Mucuri e do esenvo vr~ento dos va.les ~o 
convrdados a tomar assento à No~e de ~rnas, os quars sao 
requerimento que motivou a re n:~sa. a qualidade d_e. autores do 
André Quintão tecem un.rao, o~ Deputados Celro Moreira e 
Presidente passa a pala~~a ~~~srdera9oes iniciais. Logo após, o 
comentários sobre o assunto em ~o~vrdados, par~ qu~ façam seus 
Mirian Veloso de Mello Cosende p du ~e, em segur.da, as Sras. Elvira 
Trabalho Infantil e Proteção ao YÀd~ rupo Especr~l de Combate ao 
assuntos externos da DRT-MG e Co ~scente em Mr_nas Gerais para 
Combate ao Trabalho Infantil e Prot~~ã~n=~o~~ dlo Forum Esta~ual de 

· :~~~~~n~oc~~o~t~-~loNoArdsenadora do lnstit~t~s~:nt~r~~n~~z~b~~ 
, para a apresentação d · 

conforme consta nas notas taqu· 'f . a pesqursa, 
reunião, a Presidência ag d rgra rcas. Cumprrda a .finalidade da 
parl~mentares, convoca o~a r:~~b~o~resença ~os_ convrdados ~ ?os 
reunrão ordinária, determina a lavratura ~a ~omrssao para a proxrma 
S~l~ das C~missões, 27 de maio de 20g3~ a e encerra os trabalhos. 

C
Celro Morerra, Presidente - André Ouintão - Ana Marr·a M 'I' 
ampos. - an ra 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 23;5;2003 

-
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Às 9h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de ' 
Uberlândia os- Deputados Durval Ângelo e Roberto Ramos, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e dá por aprovada 

'a ata da reunião anterior, a qual é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
à obtenção de esclarecimentos sobre as freqüentes expulsões, de 
terras improdutivas, de famílias de trabalhadores rurais·· ligados a 
movimentos de luta pela terra, ocorridas no primeiro trimestre deste 
ano, no Estado. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Afonso Henrique de 
Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias de Direitos Humanos, Conflitos 
Agrários e Apoio Comunitário-CAO-DHACCA; Moema de Fátima 
Sales Rocha, Mediadora de Conflitos Agrários - Superintendência 
Regional de Minas Gerais -, representando o Dr. Marcos Helênio 
Leoni Pena, Superintendente Regional do INCRA; Edson Moura dos 
Santos, Líder do MST em Uberlândia; Maria de Oliveira, Ouvidora 
Agrária Substituta do Ministério de Desenvolvimento Agrário; Luiz 
Antônio Chaves, Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de 
Minas Gerais-ITER; Liza Prado, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; 
Vereador Gilberto Neves, da Câmara Municipal de Uberlândia; Cel. 
PM Davidson Lopes da Silva, Comandante da ga Região da Polícia 
Militar em Uberlândia; Luiz Carlos Galante, membro do Movimento 
Terra Trabalho Liberdade-MTL; lgino Marcos da Mata de Oliveira, 
representando o Bispo Diocesano Dom José Alberto Moura e Frei 
Rodrigo; e Eurípedes Rocha, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente, Deputado Durval Ângelo, como autor 
do requerimento que deu origem ao debate, tece as considerações 
iniciais. Em seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
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Marília Campos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER ~A~A TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 139/2003 

Com1ssao de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autori.a d~ D~p~tado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe 
tem por f1m 1nst1tu1r a Medalha do Mérito Jornalístico-Desportivo 
Osvaldo fa_ria, destinada a prestar anualmente o reconhecimento do 
poder publico ~s.tadual a quatro personalidades que se tenham 
destac~do em at1v1dades jornalístico-desportivas no Estado. 

Ex_am1nado _prelim~narm~nte pela Comissão de Constituição e 
Just1ça, o proJeto fo1 considerado jurídico, constitucional e legal na 
forma em que foi apresentado. 

, D~ndo pr~sseguime~!o à tramitação da matéria, cabe agora a este 
orgao colegiado aprecia-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art 
102, VI, do Regimento Interno. · 

Fundamentação 
D_e acordo _co~ a justificação que acompanha a articulação do 

proJeto, _a cnaçao da Medalha Osvaldo Faria objetiva "agraciar 
personalidade~ que, no exerc_íc_io da atividade jornalística, seja na 
1mprens_a ~senta, falada, telev1s1va ou na internet, tenham revelado 
comp_etenc1a, seriedade, imparcialidade e comprometimento com 

0 ~resc~mento_ do esporte no Estado, à semelhança do brilhante 
JOrnalista CUJa lembrança se pretende eternizar". 

Com efeito, essa personalidade, nascida no Município de Abaeté 
e':l 1_930, destacou-se com_o funcionário da Rádio Itatiaia, na Capital 
m1ne1ra~ onde ~xerc~u praticamente todas as funções, desde locutor 
comerc1al e de ]Or~a1s f~la_dos, a repórter policial e diretor. Na direção 
do departam~nt? JOr,naiiStlc~ d_a rádio: realizou um trabalho que se 
tornana referenc1a alem dos lim1tes nacionais. 

Além d~. prestar homenagem a essa notável pessoa, a proposição 
tem_ o m~nto de fome~tar os val~res cívicos dos profissionais ligados 
a_o JO~nalismo desportivo, os qua1s tanta influência exercem sobre os 
c1dadaos. 

Conclusão 
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Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 139/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. . 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Mana 

- Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado. · 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 283/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

· o projeto de lei em análise, do Deputa~o _?argento Rodrigues, 
objetiva declarar de utilidade pública a Assoc1aç_a? _dos Morad?res_ do 
Bairro Santa Luzia- AMBSL -,com sede no Mun1c1p1o de Buenopohs. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou p~eli~ina~mente o 
projeto e concluiu por sua juridicidade, const1tuc1onahdade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. Cab~ _agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matena, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente e sem 

fins lucrativos. 
Possui como finalidade proteger a saúde da família, combater a 

fome e a pobreza, representar os interesses comunitários junto à 
iniciativa pública ou privada e arrecadar rec~rsos par~ e!etuar 
melhoramentos no Bairro Santa Luzia. A formaçao e valonzaçao do 
espírito comunitário também estão entre os objetivos da entidade. 

E relevante mencionar, ainda, que ela coordena as obras e os 
movimentos soc1a1s dos moradores locais, articulando e 
desenvolvendo aqueles que são prioritários. 

Conclusão 
Diante do relatado somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

283/2003 com a Eme~da n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 387/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei no 387/2003, do Deputado :_lávio !'velar, _v_isa 

declarar de utilidade pública a Fraternidade Bened1t1na Ma e da \D1v1na 
I 

~-----------~------------~ 
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Providência, com sede no Município de Nova Lima. 
Exa~i~a_do o projeto preliminarmente pela · Comissão de 

Cons~1tu19ao . e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
const1tuc1onaliçlade e legalidade. 

Vem agora a e~ta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A . Fraternida~~ Benepitina Mãe da Divina Providência, em 

fu~c1on~ment? 1nmterr~p!o há mais de dois anos, tem por objetivo 
pn~~rd1al cnar cond1çoes que possibilitem o desenvolvimento 
espmtual do ser humano e o despertar da alma. 

R.ealizando um tr~balho de inegável importância social, uma vez que 
est1mula a expa_nsao das relações pacíficas na sociedade, justa se 
torna a declaraçao de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

387/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 394/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
. De iniciativa do Dep.utado J?ã? Leite, o projeto de lei em epígrafe 

VIS~ a declarar de utilidade publica a Federação Mineira de Bolão e 
Boliche, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Exa~i~a_do o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 

Cons~1tw9ao . e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitUcionalidade e legalidade com a Emenda no 1. 
Da~d<: prosseg~_imento à tramitação, compete agora a esta 

Com1ssao aprec1a-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Federação M~neira de Bolão e Boliche tem por objetivo 

representa; ~s prat1ca~tes dessas modalidades esportivas junto aos 
poder~~ pubhcos e entidades privadas, pugnando pelos interesses de 
seus filiados. 

Para melhorar o desempenho dos atletas, busca o aperfeiçoamento 
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e a evolução da técnica através da prática esportiva discipli~ad~. 
Pela importância que representa o trabalho da Federaçao, JUsto e 

meritório se faz o título que se lhe pretende outorgar. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de _Lei no 
394/2003 com a Emenda no 1, proposta. pela Comissao de 

Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 396/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela pretende 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Assistência 
Social - ACAS -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Ju~ti9a.' .que o 
examinou, preliminarmente, concluindo por sua JU.nd~cldade, 
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Com1ssao para 
deliberação conclusiva, com base no art. 1 03, I, "a", do Regimento 

Interno. 
Fundamentação 

A Associação Comunitária e Assistencial - ACAS - é uma sc:ciedade 
sem fins lucrativos, fundada em 13/5/87, que, desde entao_, v~m 
prestando relevantes serviços à comunidade nas áreas da hab1taç~o, 
saúde saneamento básico, lazer, esporte, cultura e educaçao, 
voltad~s para a infância, a juventude e os idosos, visando propiciar-

lhes melhores condições de vida. . . 
Em consulta à documentação juntada ao processo, venf1ca-se, no§ 

2° do art. 14 do estatuto da referida entidade, que é vedado remunerar 
os cargos da diretoria, não havendo, ainda, seja a que título· for, 
distribuição de lucros, dividendos ou qualquer outra forma de 
remuneração enquanto o art. 26 estabelece que, no caso de 
dissolução d~ ACAS, os bens remanes~entes. s~r~o destinados .a 
outra instituição congênere com personalidade JUndlca e que esteJa 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.. 

Em vista do que foi apresentado, pode-se considerar a ACAS 
perfeitamente habilitada a receber o título declaratório de uti~idade 

' 
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Conclusão 
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei no 396/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 405/2003 
Comissão d~ Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei no 405/2003, do Deputado Mauri Torres visa 

de~la_rar de utilidade pública a Fundação Educacional, Cult~ral e 
Art1s_t1ca Oueluz de Minas, com sede no Município de Conselheiro 
Lafa1ete. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora a e~ta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que prece1tua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz de Minas tem 

por finalidade precípua produzir e executar serviços de radiodifusão 
em todas as suas modalidades. 

Par~ incremento de_ s_uas atividades, articula-se com instituições 
?ong~ner~s e especializadas, públicas e privadas, visando ao 
1ntercamb1o de programas que se adaptem aos objetivos de sua linha 
programática, ou seja, educativos, culturais e artísticos. 
, O importante trabalho que desenvolve nos leva a conceder-lhe o 

titulo declaratório de utilidade pública. 

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

405/2003 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 408/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em questão, de autoria do Deputado Miguel Martini, 
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objetiva declarar de utilidade pública a Fundação. ~~ucativa e, 
Cultural São Francisco de Assis, com· sede no Mumc1p1o de Para de 
Minas. ·· 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitu?ional e 
legal, vindo agora a este colegiado para deliberação conclus1va, com 
base no art. 103, I, "a", do Regimento Interno. • 

Fundamentação ·~· 

A Fundação Educativa e Cultural São Francisco de Assis ~ ~ma 
entidade beneficente e sem fins lucrativos. Tem como .. objetivos 
principais e permanentes realizar e divulgar P._rogramas soci~is de 
interesse de comunidades carentes da reg1ao, em espec1al os 
relacionados com os jovens, as crianças, os dependentes químicos, 
os grupos de mães, os deficientes físicos e ~ po~ul~çã~ de . b~ixa 
renda; trabalhar na evangelização e na formaçao cnsta; cnar, ma~ter 
e administrar atividades culturais e educativas; e executar serv1ços 
especiais de distribuição de sinais de televisão em regi_me simult~neo, 
não simultâneo ou misto, atendendo aos objetivos de 1mplantaçao de 
serviços comunitários informativos ou de implementação de 
programas de interesse da comunidade. . .. 

Consideramos a referida entidade perfeitamente habilitada a receber 
o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em razão da exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 408/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 436/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o _projeto d~ lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associaçao de Pa1s e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de lpiaçu, com sede nesse 
município. . _ 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Com1ssao de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Cor\'lissão 
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deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
. A Associa~ão de Pa~s. e Amigos dos Excepcionais_- APAE de lpiaçu 
e ~ma ~oc1edade c1v1l sem fins lucrativos, de caráter cultural, 
~ss1~tenc1al _e educacional, que tem por meta promover medidas de 
amb1to municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar 
dos excepcionai~, c~bendo-lhe especialmente a formulação de 
programas,_ a publlcaçao de trabalhos e de obras especializadãs. 

Os serv1ços prestados por essa entidade vem merecendo 
destacados_ elogios no interior, po~ém suas dificuldades em angariar 
recu~sos_ sao enormes., Apesar d1sso, vem sobrevivendo graças à 
obstma_ç~o, ao esf~rço, a abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor 
ao prox1mo manifestado pelos seus sócios, administradores e 
colaboradores de um modo geral. 
. ~ Associação vem promovendo a qualificação e o crescimento de 
1numeros exce~cionais, dentro de suas limitações, e por esse valioso 
tr~b~lho a consideramos merecedora do título declaratório de utilidade 
publica. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

436/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER ~A~A TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°448/2003 
Com1ssao de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Padre João, o projeto de lei em questão 

pretende declarar de utilidade pública o Educandário Santa Cecília 
com se~e no Município de São Lourenço. ' 
Exa~m~a_da preliminarmente a matéria pela Comissão de 

Cons~1tu19ao . e Justiça, que conclui por sua juridicidade, 
co~stltUclonahdade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art 
103, I, "a", do Regimento_ Interno. · 

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade civil filantrópica, sem fins 
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lucrativos, que tem por finalidade promover a forma9~o <de 
religiosas que adotarão o nome de Irmãs de _Jesus Cruc1f1cado e de 
Santa Cecília, além de promover a formaçao mora1 ·e cu~t~~al de 
jovens laicas. Fundada em São J?~o. da B~rra, RJ, tem f1lla1s em 
várias localidades, entre elas o Mumc1p1o de Sao Lourenço. 

Com respeito à documentação anexada ao processo, con_s~ata-se no 
art. 14, parágrafo único, do estatuto da entidad~ ~ue a~ a~1v1~ades de 
Diretores e Conselheiros, bem como as dos soc1os, sao mte1~~me~te 
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de l~cro, grat1f1caçao, 
bonificação ou vantagem, enquanto no art. 17 preve-se. que, ~m caso 
de dissolução, o seu patrimônio remanesce~t_e sera destma?o a 
instituição congênere, nos âmbitos religioso e c1v1l, ~o~ p~rsona_l1dade 
jurídica e com registro no Conselho Nacion~l de As~1stenc1a Soc1al. 

Pelo exposto, consideramos a refenda entidade plenamente 
habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei no 448/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. · 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 468/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Antônio Carlos Andrada, po~ _meio d~ P_rojeto de Lei no 

468/2003, pretende seja declarado de ut1lldade pubhc~ o ~onselho 
Particular Nossa Senhora da Glória da Sociedade de Sao V1cente de 
Paulo da Cidade de Passa-Tempo, com sede nesse municípi?. _ 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Co_m1_s~a_o de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua JUrldiCidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1. Vem agora o 
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme 
preceitua o art. 1 03, I, "a", do Regimento ~nterno. 

Fundamentaçao 
o Conselho Particular Nossa Senhora da Glória da Sociedade _de 

São Vicente de Paulo é uma sociedade civil benefi?ente, s~m- f1ns 
lucrativos, cujo objetivo primordial é a prática da candade cnsta por 
meio da assistência social. Assim, combate a fome e a pobreza, 



1728 forn~ce aos necess_ita~os_ gên~r~s alimentícios diversos, roupas, 
medicamentos, ass1~~enc1a med1ca e odontológica. Amparar essas 
pessoas moral e espmtualmente é também um dos seus objetivos. 

Conclusão 
~el~s razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le1 ~ 468/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Just1ça. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER ~A~A TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 506/2003 
Com1ssao de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto d~ _Lei no ~06/2003, do Deputado Wanderley Ávila, visa 

d~clarar d_e utilidade publica a Fundação Educacional Alto e Médio 
Sao Fr~nc1sco- FUNA~ -, com sede no Município de Pirapora. 
Exa~1~a_do o proJeto preliminarmente pela Comissão de 

Cons~1tu19ao . e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
const1tuc1onalldade e legalidade. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva 
de acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.' 

_ Fundamentação 
A F~ndaçao de que tr~ta este projeto de lei tem por objetivo o 

equac1o~amento e encaminhamento de assuntos relacionados com 
0 

amparo a cultur?, à educação, à tecnologia e à pesquisa científica . 
. Consta, tambe~, das suas ~~tas a criação e manutenção de amplo 

s1st~ma educ~c1onal que m1mstre o ensino em diversos níveis, 
. efet1~a~ente 1ntegr~dos. Cabe à Fundação oferecer adequadas 
cond1çoes de funcionamento às atividades inerentes a cursos 
reg~la~es d_e ensino fundamental, médio e superior, além de cursos 
prof1~s1onallzantes de curta, média e longa durações. 

O Importante trabalho que a entidade desenvolve nos leva a 
apresen~a~ este p_r?jeto de lei para que seja concedido à FUNAN título 
declaratono de utilidade pública. 

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

506/2003. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 

- r-
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. Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 559/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
. De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei ora 

·analisado propõe seja declarada de utilidade pública a Fundação 
·Educacional Vale do São Francisco - FEVASF -, com sede no 
~Município de lguatama. _ · ·. . _ 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissao de Const1tu1çao 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, const~tuc~onalida~e e 
legalidade na forma proposta. Cabe agora a este orgao _colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme prece1tua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação mencionada no relatório possui por objetivo promover e 

apoiar o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da ~xtensão ~m 
todos os graus, ramos e níveis de aprendizagem. Realiza, tambem, 
serviços técnicos e científicos para instituições interess~das e para_ a 
comunidade e organiza cursos de acordo com as necessidades loca1s. 

Além disso, orienta a população, sobretudo os jovens, sobre a 
importância da preservação do meio ambiente, oferecendo-lhes, 
ainda, noções de cooperativismo e associativismo. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 559/2003 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003 . 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 572/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em análise 

pretende declarar de utilidade pública o Centro Adolescente Ativo, 
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridici~ad_e, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Com1ssao 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 

I 
' 
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Fundamentação 
O Centro Adolescente Ativo é uma entidade sem fins lucrativos e 

sem fins político-partidários, que tem por objetivo criar, coordenar e 
manter prowamas ~m parceria com entidades e órgãos 
governamentais e nao governamentais, visando oferecer aos 
adolesce~tes - prefere~cialmente aos carentes do Município de 
Conselhe1~o Lafa1ete, a!1 _cadastrados - condições especiais para 0 
desenv_?IVIr:nento de at1v1dades escolares. Assim, proporciona-lhes 
formaçao mtegral de ~cordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. E os serv1ços prestados são gratuitos e permanentes 
sem nenhuma disc_riminação, na linha do plano de trabalho aprovad~ 
pelo Conselho Nac1onal de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 572/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 6/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de um terço dos membros desta Casa e tendo como 
primei_ro_s~gnatário o Deputado Doutor Viana, a proposta de emenda à 
Const1tu1çao em análise acrescenta parágrafo ao art. 201 da 
Constituição do Estado. 

Publ~cada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, e cumpridas as 
formalidades regimentais, foi a proposição encaminhada a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111 1 
"a", do Regimento Interno. ' ' 

Fundamentação 
A proposição em apreço visa a garantir que o Estado se 

responsabilize pelo transporte escolar dos alunos de sua rede de 
ensino fund~~~ntal, facultada, para tanto, a efetivação de convênios 
com os mumc1p1os. _ 

O. art. 4°, i~ciso VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nac1onal, ass1m como o art. 198, inciso XVI, da Constituição mineira, 

1731 
já incluem o transporte escolar no rol de programas ' 

. suplementares de educação a serem obrigatoriamente desenvolvidos 
pelo poder público. A idéia subjacente à criação de um· dispositivo 

, específico para tratar do referido programa, na Constituição, é ·a de 
destacar uma especificidade do transporte escolar característica de 
uma conjuntura atual: o considerável incremento na demanda de 
transporte de alunos originado do recente processo de nucleação das 
escolas, ocorrido nas áreas rurais. 

A nucleação foi incentivada principalmente pelo advento do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério - FUNDEF - e também por algumas 
políticas adotadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento, ?a 
Educação - FNDE -, que redistribui parte dos recursos do salano
educação. 

Como o retorno dos recursos do FUNDEF é quantificado conforme o 
número de alunos matriculados, a tendência que se seguiu desde sua 
criação foi a contenção dos custos gerais com o ensino fundament~l; 
ou seja, para potencializar as receitas, houve um esforço de reduçao 
nos gastos com manutenção, com pessoal, equipamentos, etc., por 
meio da transferência do alunado para as escolas-núcleo, 
ocasionando a desativação das pequenas escolas. 

Com relação às políticas do FNDE, a partir de meados de 1995, as 
escolas com menos de 21 alunos, gênero de estabelecimento escolar 
mais comum na zona rural até essa época, foram excluídas do 
alcance de muitos dos programas de ensino fundamental. Deixando 
de receber benefícios do Governo Federal, as pequenas escolas 
ficaram ainda mais onerosas para a administração, fator que também 
contribuiu para que a nucleação fosse intensificada. 

Dessa forma, a necessidade de transporte dos alunos da zona rural 
até as escolas-núcleo tem transformado as secretarias municipais de 
educação em verdadeiras "secretarias de transporte". Soma-se a isso 
o fato de que o Estado tem se eximido da responsabilidade sobre o 
transporte dos alunos de sua rede, deixando a cargo do município o 
ônus cada vez mais elevado desse serviço, que chegou ·pouco a 
pouco à situação de colapso em que se encontra atualmente, 
comprometendo a universalização do ensino fundamental. .. 

O assunto ganhou dimensão nacional, tendo sido realizaç:la uma 
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audiência pública no Senado Federal, em 2001, na qual chegou-
se à conclusão, por unanimidade, de que devem ser regulamentadas 
as competências de cada ente federativo com relação ao transporte 
escolar. Alguns Estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, buscaram definir em lei a responsabilidade de Estados e 
municípios nessa questão. 

Em nível federal, há o Programa Nacional de Transporte Escolar, do 
FNDE, que financia veículos para os municípios, por meio da 
formalização de convênios. No entanto, essa tem sido uma fonte 
complementar e sazonal, não suficiente, portanto, para suprir as 
necessidades dos municípios mineiros. Grande parte destes, 
principalmente os que possuem uma ampla extensão territorial, não 
têm condições de arcar com os altos e crescentes custos de 
transporte, sem que vejam prejudicados os seus planos de melhoria 
da cobertura e da qualidade do ensino oferecido em suas redes. 

Recursos do FUNDEF e, por extensão, aqueles reservados, por 
força da Constituição, à manutenção e desenvolvimento do ensino 
podem ser utilizados na implementação de programas de transporte 
escolar para o ensino fundamental, segundo o art. 70 da LDB e 
orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
formalizadas na Instrução Normativa no 2, de 30/10/2002. No entanto, 
muitos municípios já têm de utilizar parte desses recursos com o 
transporte de alunos de sua própria rede. Não é justo, de qualquer 
forma, que o município tenha de investir recursos que lhe pertencem 
legalmente na manutenção do transporte dos alunos da rede estadual, 
visto que o Estado também conta com recursos vinculados à 
manutenção do ensino, recebe a verba do FUNDEF segundo os 
mesmos critérios e tem, em relação ao ensino fundamental, as 
mesmas obrigações legais dos municípios. 

Além disso, o Estado retém a maior fatia da Quota Estadual do 
Salário-Educação. Uma parcela da quota de 20% da QESE reservada 
aos programas de cooperação entre Estado e municípios é destinada 
aos programas de transporte escolar, a qual chega a estes por meio 
da celebração de convênios, regulamentados por resolução da 
Secretaria de Estado d? Educação - SEE -, em acordo com a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais - UNDIME. ' 

O que ocorre com os citados convênios é o mesmo que ocorre com 
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o Programa Nacional de Transporte Escolar: o repasse de , , 
recursos, além de insuficiente, fica condicionado à edição de 

·resoluções por parte da SEE, o que confere a essa forma de 
financiamento um caráter de discricionariedade inaceitável .. ·. nesse 
caso, quando consideramos que a garantia de oferta ou ressarcimento 
dos gastos que o município efetua com o transporte escolar dos 
alunos da rede estadual deve ser uma medida obrigatória e 
permanente. Por sua vez, a representação da UNDIME na comissão 
que define os critérios da cooperação limita-se a três titulares de 
secretarias de educação municipais, o que obviamente não expressa 
as necessidades do universo dos municípios de Minas. 

Portanto, verifica-se que a medida aqui proposta está plenamente 
fundamentada na realidade constatada no Estado, carecendo, no 
entanto, de algumas adaptações do ponto de vista da técnica 
legislativa e quanto a alguns aspectos de seu conteúdo. Para tanto, 
sugerimos o Substitutivo no 1. 

Consideramos primeiramente que o art. 201 da Constituição não é o 
dispositivo adequado à inserção do tema, pois ele trata 
especificamente da distribuição e aplicação de recursos no ensino. O 
art. 198 se mostra mais apropriado à inclusão do dispositivo, uma vez 
que relaciona as ações que o poder público deverá desenvolver no 
campo da educação. Além disso, o parágrafo acrescido a este artigo 
constituiria uma especialização de seu inciso XVI no tocante ao 
transporte escolar. 

Outras modificações que consideramos oportunas são: 
- a supressão çios termos "facultada, para esse fim, a efetivação de 

convênios com os municípios", tendo em vista que exercer tal 
faculdade já é uma prerrogativa do Estado, não necessitando este, 
portanto, de autorização para isso; 

- a ressalva de que o benefício do transporte escolar gratuito deve 
destinar-se especialmente aos alunos da zona rural, fundamentada no 
fato de que o déficit desse serviço atinge na quase totalidade dos 
casos os alunos que têm de se deslocar da zona rural para a área 
urbana ou para as escolas-núcleo dentro da própria zona rural, 
demandando, de qualquer forma, que seja disponibilizado um serviço 
de transporte para os alunos, uma vez que normalmente (lão há 
transporte coletivo regular em tais áreas. Essa foi a conclusão da 

! 

~....----.----0-------



- 1734 
UNDIME e do Conselho Nacional de Secretários de Educação -
CON~ED -, quando da discussão do assunto no Senado Federal. É 
tam~e_m esse o ~ntendimento a que chegou o estudo "Educação 
Mun1c1pal no Brasil - Recursos, Incentivos e Resultados", concluído 
em dezembro de 2002 pelo Banco Mundial; 

- a explicitação de que o dispositivo seja regulamentado por lei. 
Trata-se de um~ medida que encerra um alto grau de complexidade 
na su~ execuçao e que requer a previsão de uma metodologia 
apro~nada. Pela experiência demonstrada por outros Estados e 
segumdo a~ orientações de técnicos do FNDE, para que seja um 
programa ef1caz, o transporte escolar deve ser implementado sob um 
modelo matemático capaz de estimar o custo unitário médio do 
transporte de alunos das redes estadual e municipal para cada 
mun~c~p1~ do Estado e as relações desses custos com as receitas 
mun1~1pa1s e est~duais. Deverá ser prevista também a produção de 
relatonos mensa1s, com a relação de alunos atendidos, bem como os 
custos de operação dos seus sistemas de transporte, além da 
mont_a~em de ~m banco de dados para analisar e acompanhar os 
relatonos, a estipulação de padrões atualizados de custos unitários o 
estabelecimento de ~orm~s para garantir que o transporte de crianÇas 
e adol~scentes seja fe1to com segurança, higiene, conforto e 
pontualidade, entre outros critérios. 

Em . suma, se ~ão for feito, por meio de um instrumento legal, um 
planejamento racional_ das regras que nortearão a oferta de transporte 
escolar, cor~e-se ~ n~co de o comando constitucional que ora se 
prete~de cnar nao 1novar diante daquilo que já está previsto 
genencamente na Constituição e na LDB e, conseqüentemente, 
enco_ntrar poucas chances de se traduzir em uma política pública 
consistente e perene. 

Conclusão 
Diante _do exp_os_to..: o~inamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda a ConstltUiçao n 6/2003 na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta parágrafo ao art. 198 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais: 
A Assembléia do Estado de Minas Gerais aprova: 
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Art. 1 o - Fica acrescido o seguinte § 5° ao art. 198 da j 

Constituição-do Estado: 
"Art. 198- ......................................... .. 

-- § 5° - o Estado, em cooperação com os Municípios, desenvolverá 
programas de transporte escolar que assegurem o acesso à escola 

. dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede estadual, 
_ especialmente os residentes na zona rural, na forma da lei.": 

Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Padre João, relator - Doutor 

Viana. . 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N° 25/2003 
Comissão Especial 

Relatório r 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Neider Moreira, a proposição em 
epígrafe modifica o parágrafo único do art. 195 da Constituição 

Estadual. 
Em 1°/4/2003, a matéria, devidamente publicada no "Diário do 

Legislativo", foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, "a"; do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em exame é modificar o parágrafo único do 

art. 195 da Constituição Estadual. A modificação pretendida é a 
inclusão do ensino de Conceitos Básicos da Legislação Eleitoral nas 
escolas públicas do ensino médio, além da atualização da expressão 
"segundo grau" para a expressão "ensino médio". O ensino de 
Filosofia e Sociologia já está assegurado nesse parágrafo, conteúdos 
curriculares que propiciam uma educação voltada para o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O "caput" do art. 195 da Carta mineira observou os princípios 
basilares inscritos nos arts. 5° e 6° da Constituição Federal, "in verbis": 

"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza ( ... ) 
Art. 6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho( ... )". 
As escolas particulares implementaram com maior velocid~de sua 
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adequação aos parâmetros curriculares e, em geral, oferecem 
uma formação que tem dado melhores condições a seus estudantes 
para enfrentarem as adversidades da vida do que as escolas públicas. 
Com vistas a equiparar o ensino oferecido nas escolas públicas ao 
oferecido nas escolas particulares, o constituinte mineiro incluiu no 
parágrafo único do art. 195 o ensino de Filosofia e de Sociologia, a fim 
de possibilitar o acesso a conhecimentos que contribuem para que os 
educandos tenham igualdade de oportunidades. 

A proposta em análise pretende incluir o ensino de Conceitos 
Básicos da Legislação Eleitoral, nas escolas públicas do ensino 
médio, conteúdo curricular que deve contribuir de maneira significativa 
para a formação do educando. 

A Constituição da República consagrou os traços fundamentais da 
democracia, a liberdade e a igualdade, valores essenciais do regime 
democrático para que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos 
direitos. 

O exercício pleno da cidadania pressupõe a produção e o usufruto 
de valores e bens. O cidadão deve ser parte e fazer parte, ter direito a 
ter direitos e interferir criativamente na construção dessa sociedade. 
Essa interferência se manifesta de forma nítida na participação do 
povo, por meio do voto. Nessa ocasião, o povo, titular do poder, o 
exe~ce pelos representantes por ele escolhidos e pode participar 
efetivamente do poder, ou seja, atuar de modo a interferir e determinar 
os rumos da sociedade pela escolha dos candidatos mais bem
habilitados para atuar nos Poderes Legislativo e Executivo. 

O direito ao voto para os eleitores entre 16 e 18 anos de idade é 
facul!at_ivo e foi adquirido com a promulgação da Constituição da 
~epubllca em 1988, desde então, pelas estatísticas disponíveis, o 
Interesse desse eleitorado tem diminuído. Apesar disso, é uma 
demanda da sociedade conscientizar e capacitar os alunos do ensino 
médio a se inserir no contexto social brasileiro e torná-los aptos a 
escolher de forma a respeitar necessidades e desejos tanto os seus 
como os dos que estão à sua volta. 

Além d~ conscientizar os educandos de sua dimensão política, a 
proposta 1rá assegurar '!laior efetividade às seguintes disposições da 
Lei no 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional: 
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"Art.1 o- .................................................. . 

§ 2° - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 
e à prática social. 

Art. 2° - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Consideramos, entretanto, que, ao sugerir a inclusão do conteúdo 
"Legislação Eleitoral", a proposta em exame restringe o assunto às 
normas de direito positivo, sujeitas a modificações constantes. Se, em 
lugar de estudar leis, o estudante tivesse noções de direito eleitoral, 
sua compreensão seria enormemente ampliada. O direito eleitoral, 
segundo afirma José Anderson Nascimento, em sua obra "Tópicos de 
Direito Eleitoral", "é o ramo do Direito Constitucional mais dinâmico, 
porque, além de responder pelos supremos interesses políticos âa 
comunidade, é o responsável pelo mecanismo adequado que garante 
a sobrevivência democrática, imprimindo, na formação cultural do 
povo, elevados sentimentos de ética social ( ... ), regulando os deveres 
do cidadão de participar na formação do governo constitucional". Por 
isso, sugerimos a Emenda no 1 . 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no 25/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA No 1 

Substitua-se no parágrafo único do art. 195 da Constituição 
Estadual, constante no art. 1 o da Proposta de Emenda à Constituição, 
a expressão "Conceitos Básicos da Legislação Eleitoral" pela 
expressão "Noções de Direito Eleitoral". 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Jô Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Neider 

Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 44/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em pauta 
dispõe sobre a realização de cirurgia plástica pelos hospitais da rede 
pública estadual. 1 
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Distribuíd~ a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, 

esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 
~m seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que 

OpinOU pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 2, 
por ela apresentado. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer, em obediência ao art. 
188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento dispõe .que os hospitais e centros de 

saúde da rede pública estadual informarão às mulheres vítimas de 
vi~lê~cia física sobre a possibilidade de acesso gratuito a cirurgia 
plast1ca reparadora, nos casos de lesões ou seqüelas decorrentes de 
agres~ão_ física, comprovada mediante a apresentação do Boletim de 
Ocorrenc1a. Estabelece, ainda, a proposição que, após feito o 
dia~n~sti~o, a ~ítima terá a seu dispor os serviços de psicologia e 
ass1stenc1a soc1al nos períodos pré e pós-operatórios. Consoante o 
projeto, o P~der Executivo adotará algumas ações que permitam a 
1m~l?~entaçao da lei, entre as quais se destacam a realização 
penod1ca de campanha de orientação e publicidade, com produção de 
mate~ial didático a ser distribuído para a população; a distribuição 
gratuita de produtos farmacológicos durante os períodos pós e pré
operatórios; o encaminhamento dos casos que necessitem de 
diagnóstico complementar ou tratamento especial para clínica 
especializada; e o controle estatístico dos casos de atendimento. 

As comissões anteriores examinaram minuciosamente a matéria e 
constataram a existência da Lei n° 13.188, de 1999, que dispõe sobre 
a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado 
e que, portanto, já trata da matéria de forma genérica. Entretanto, a 
Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o objetivo do 
projeto em tela consiste em evitar que certos tipos de lesões 
decorrentes de agressão física possam ser considerados de caráter 
estético, dificultando, desse modo, o acesso a esse tipo de 
atendimento médico-cirúrgico nos hospitais e centros de saúde 
integrantes do SUS e hospitais; e apresentou o Substitutivo no 1. A 
Comissão de Saúde concluiu que o substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça atende, de certa forma, ao 
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objetivo do projeto. Entretanto, para dar maior alcance à medida 
proposta, entendeu que algumas modificações se faziam necessárias, 
tanto na forma quanto no conteúdo da proposição, e apresentou o 
Substitutivo no 2. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, o impacto é 
inexpressivo, não ensejando significativas despesas para os cofres 
públicos, porquanto o número de vítimas é irrelevante considerando
se o grande contingente populacional do nosso Estado. Considere-se, 
ainda, que a medida proposta é de largo alcance social e irá reabilitar 
para o convívio social mulheres vítimas de agressão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 44/2003 na forma do Substitutivo no 2, apresentado 
pela Comissão de Saúde. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sidinho do 

Ferrotaco- Sebastião Helvécio- lrani Barbosa- Gil Pereira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 147/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta e oriunda do 
desarquivamento do Projeto de Lei no 5/99, a proposição em epígrafe 
dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1 , que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
manifestou-se pela aprovação do projeto na forma desse substitutivo. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência. 

Fundamentação 
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo 

destinado a autorizar a implantação de empreendimentos 
potencialmente poluidores. Essa competência é atribuída·. às três 
esferas de governo, sendo que, quando um empreendimento 
apresenta repercussão ambiental dentro das fronteiras do município, a 
competência para licenciamento é dele. \ 
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Ocorre, entretanto, que a grande ma1ona dos municípios não 

está capa~itada e estr~turada para exercer essa competência, que 
passa entao a ser exerc1da pelo Estado. 

O projeto de lei em tela, aperfeiçoado na forma do Substitutivo n° 1 
tem por ?bjetivo exatamente dispor sobre a Política Estadual de Apoi~ 
e _Incentivo ao.s _Serviços Municipais de Gestão Ambiental, que visa 
cnar as cond1çoes necessárias para o desenvolvimento de infra
estr~t~r~ administrativa e de pessoal, possibilitando, assim, ao 
mumc1p1o exercer aquela competência. 
De~ta~t~, entendemos que a proposição é procedente, visto que 

contnbu1ra para a descentralização dessas atividades ambientais o 
que, sem dúvida, facilitará a fiscalização e o controle com u~a 
provável redução de custos. ' 

O .substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Just1ça, em seu art.- 4°:. relaciona uma série de obrigações para o 
E~ta.do, como. ~eal.lzaçao ?e ~ursos de capacitação de agentes 
p~bhc~s .. mu_mc1pa1s, real1zaçao de obras de infra-estrutura, 
d1sponrb1hzaçao de veículos, máquinas, equipamentos e bens móveis· 
ces~~o, sem ?n~s e p~r tempo ~eterminado, de servidores estaduais: 
aux1ho ~a cnaçao e 1mplantaçao de órgãos de gestão ambiental 
promoçao de eventos para otimização das ações desenvolvidas e~ 
pro_l da 9ualida?e ambiental e auxílio aos municípios na elaboração de 
leg1slaçao ambiental. 

A de~c,e~tralizaç.ão do exercício do poder de polícia do Estado para 
o munrc1p1o, prev1~!a .no _projeto, deverá acarretar despesas para o 
Esta.do. O Estado Ja d1spoe de boa parte dos recursos necessários, já 
dest1n.a?os ao pagamento de mão-de-obra ou à aquisição de bens 
matena1s. .Pore':l, a descentralização possibilitará a execução do 
controle e ~~~e~c1amento ambiental - que hoje fica a cargo do Estado -
pelo ~umc1p1o, que o poderá fazer com efetividade, sem a 
ne~ess1dade de, ~ Estado despender recursos em maior volume, que 
sen~~ _ necess~nos caso optasse pela contratação de servidores, 
a~~1s1ç~o de ve1culos e outros equipamentos, para essa finalidade. A 
~t1hzaçao _dos recursos disponíveis na realização do treinamento e 
1mplantaçao d?s serviços .nos_ municípios tem um efeito multiplicador, 
que redundara numa execuçao efetiva do controle ambiental a um 
custo inferior. ' 

<
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Com a transferência do exercício do poder de polícia do Estado ' 
ao município, Gs únicos recursos que o Estado está sujeito a perder 
são as multas pelas infrações cometidas, de difícil previsão e cuja 
arrecadação não é motivada pela obtenção de receita, e, sim, pela 

punição aos infratores. ' 
Vale lembrar que somente haverá despesas para o Estado quando 

houver convênio do Estado com o município, previsto na Deliberação 
Normativa no 29/98, do Conselho Estadual. de Política Ambiental -
COPAM. Ao se firmar tal convênio, o Poder Executivo deverá observar 
suas condições para a sua implementação, principalmente no que se 
refere à criação de novas despesas, conforme dispõem os arts. _16 e 
17 da Lei Complementar Federal no 101, a chamada Le1 · de 

Responsabilidade Fiscal. 
Finalmente, vale lembrar que a descentralização, na maioria das 

políticas públicas, tem trazido melhores resultados, a custos menores. 
A lei será regulamentada pelo Executivo, e nessa regulamentação o 
Estado certamente encontrará a melhor opção para implementação da 
política proposta, dentro da melhor relação custo-benefício. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

147/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sidinho do 

Ferrotaco - Sebastião Helvécio- Gil Pereira - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 166/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

o projeto de lei em tela, do Deputado João Leite, tem como objetivo 
dispor sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator 
pelo DETRAN-MG e dá outras providências. . . _ 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2003, foi a propos1çao 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer 
preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 

matéria. 
Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "h", 

do Regimento Interno, vem a_ proposição a esta Comissão\ para 
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Fundamentação 
Ate~dendo ao comando do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, 

o proJeto em epígrafe visa disciplinar os métodos utilizados pelo 
DETRAN-MG quando do envio da notificação de infração de trânsito 
para o proprietário do veículo. A providência indicada no projeto 
certamente evitará intermináveis pendências - judiciais e extrajudiciais 
- env?lvendo a polêmica notificação sem a devida comprovação de 
recebimento por parte do destinatário. 
Nã~ obst~nte isso, as determinações constantes do projeto, em seu 

art. 1 , estao em ~len_a consonância com o art. 22 do mesmo Código, 
que delega aos orgaos estaduais de trânsito a competência para 
regulamentar esse tema. Tanto ao Estado, destinatário de 50% da 
arrecadação das multas de trânsito, quanto aos proprietários de 
veí~~los que tenham sido multados interessa uma solução rápida e 
pac1f1ca das questões de trânsito. Com a adoção da medida 
preceituada no projeto, será evitada a impetração de demoradas e 
onerosas demandas judiciais. Nas diversas vezes que foi instado a 
manifesta~-se ~cerca desse tema, o Poder Judiciário se postou ao 
lado do c1dadao, anulando multas cujas notificações se mostraram 
deficientes. 

Conclusão 
Diante das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno 

do Projeto de Lei no 166/2003. ' 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lú_cia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dimas 

Fab1ano -Antônio Júlio - Vanessa Lucas. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 245/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Paulo Piau, tem como 
objetivo proibir a comercialização de produto derivado de leite com 
adição de soro de queijo sob a denominação de "leite modificado". A 
proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 2.239/2002, desarquivado a 
pedido do autor. _ 

_ Pu_bli~ado, no "~iá~io do Legislativo" em 8/3/2003, foi o projeto 
d1stnbu1do a Com1ssao de Constituição e Justiça, que emitiu parecer 
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pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria com -as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. Agora, para 
atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", vem a 
proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe objetiva resguardar o direito do 

consumidor em face da comercialização de produtos derivados de 
·leite com adição de soro de queijo. Por força do que dispõe o art.'6° da 
Lei Federal no 8.078, de 11/9/90 - Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor -, é direito do adquirente receber, de forma clara e 
objetiva, todas as informações sobre o produto exposto para 
comercialização, especialmente no que se refere à sua composição. 
No caso em tela, as práticas comerciais adotadas pelos fabricantes 
desse tipo de produto não são as mais recomendáveis, já que o 
consumidor é induzido a erro, ao adquiri-lo. · 

O art. 31 da mesma norma de proteção ao consumidor preceitua 
que a oferta do produto deve, de igual modo, ser clara o suficiente, a 
fim de não lesar o consumidor que o adquirir. Assim sendo, as 
informações constantes na embalagem do produto devem 
corresponder com fidelidade ao seu conteúdo. No caso em tela, o fato 
de o denominado "leite modificado" ser comercializado em embalagem 
semelhante à do leite UHT - longa vida - induz o consumidor a adquiri-
lo, pensando tratar-se do produto lácteo tradicional. . _ 

Não há, na legislação brasileira, proibição a que se comercrallze 
produto derivado de leite com adição de soro de queijo. O que se 
exige, entretanto, conforme consta no projeto, é o cumprimento da lei, 
informando-se o consumidor corretamente acerca do produto e 
evitando-se engano na hora da compra. Ademais, do ponto de vista 
nutricional, o consumidor tem o direito de adquirir o produto que mais 
lhe convier. 

Assim, com a finalidade de ampliar a proteção do consumidor, 
apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda no 3. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 245/2003 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e a seguinte Emenda no 3, desta Corn_issão. 

EMENDA No 3 \ 
I 

~~~~------~------------~ 
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"_Art. ... - O produto derivado de leite com adição de soro de queijo 
CUJa embalagem se asseme~he à do leite tipo UHT (longa vida) deverá 
ser . exposto no estabelecimento comercial em local distinto do 
destmado a este último.". 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Dimas Fabiano - Vanessa 

Lucas - Antônio Júlio. 

PARECER _PA_RA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 269/2003 
Com1ssao de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Relatório 
<? ~rojet_o de lei em epígrafe, do Deputado Paulo Piau, tem como 

ob!e~1~o d1sp?r sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de 
latiCiniOS e da outras providências. 

, Publi~ad~ em 8/3/2003, foi a proposição preliminarmente distribuída 
~ _c_o~1ssao de _co~stitu_ição e Justiça, que emitiu parecer pela 
JUrldlcldade, constitUCionalidade e legalidade da matéria. Agora para 
atender ao que disp?e o art. 188, c/c o art. 1 02, IV, "a", do Regi:nento 
lnt_e~no, vem o proJeto a esta Comissão para receber parecer de 
menta. 

Fundamentação 
A proposição e~ ?~ígrafe objetiva impor sanções pecuniárias aos 

fa?_nca~tes de lat1c1mos que excederem os limites legais para a 
ut11izaçao de soro_de queijo nesses produtos. Por outro lado, o projeto 
e~tabele_?e as aliquotas do Imposto sobre Operações Relativas à 
C1rculaçao de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
!r~nsporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS _ 
1nc1dentes nas ope~~ções internas de venda de soro de queijo. 

Ao faze_r ~~a analise dos aspectos jurídicos do projeto, a Comissão 
de Const~tu~çao e J~stiça, por meio do Substitutivo no 1, houve por 
ber:n su~nm1r o_art. 1 ~.seu parágrafo único sob o argumento de que a 
leg~sl~ç~o pertinente ja esgotou a matéria no que tange às penas 
apl1cave1_s em caso de infração. O Código de Proteção e Defesa do 
Consum1d_or, por sua vez, considera prática comercial abusiva 

0 
descumpnmento de normas padronizadas, emanadas dos órgãos 
compet~ntes (art. 39, VIII). A supracitada lei de proteção ao 
consum1dor, por força do seu art. 56, delegou aos órgãos de defesa 
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do consumidor a competência para fixar as multas em caso de .. 
violação de seus dispositivos. Tais penas, no caso do soro de queiJO, 
variam de R$200,00 a R$3.000.000,00. Cumpre salientar que cabe ao 
Departamento de Inspeção de Produtos de O_rigem Animal, vinculado 
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, estabelecer os 
parâmetros técnicos no caso. 

Quanto à alíquota do ICMS, fixada em 30%, entendemos que a 
medida é oportuna, uma vez que visa a desestimular a 
comercialização de uma mercadoria que não só é per~iciosa para-~ 
pecuária leiteira como também tem induzido o cons~m1dor a erro, Ja 
que, acreditando estar adquirindo leite UHT (longa v1da), na verdade 
está consumindo outro produto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 269/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dimas 

Fabiano- Antônio Júlio- Vanessa Lucas. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 73/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria J_osé H_aueis~~· tem 
como objetivo impor restrições à inclusão de serv1ços nao_ ~olic1tados 
pelos clientes nas faturas mensais expedidas pelas administradoras 
de cartões de crédito. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi a proposição 
aprovada em 1 o turno. Para atender ao que dispõe o art. 189 do 
Regimento Interno, retorna a matéria a esta Comissão para receber 
parecer de 2° turno. 

Fundamentação 
A conduta das administradoras de cartões de crédito relativa ao 

lançamento de débitos não autorizados nas faturas men~ais dos 
consumidores é tipificada como ato ilícito nos termos do art. 39 do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 
11/9/90). Não há dúvida de que ~ai prática ens~j~, para qu?rt:l cobra, 
um enriquecimento ilegal em detnmento do usuano, que multa? vezes 

I 

~~~-------~------------~ 
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paga a conta sem ser informado do que se trata. 

A fatura enviada ao consumidor deve conter, de f.Q.rma clara e 
objetiva, todos os itens que a integram. Por outro lado, o mencionado 
código exige autorização expressa do consumidor em relação ·à 
prestação de serviços remunerados. Sem tal consentimento, 
considera-se gratuita a prestação. Os abusos são ainda mais graves 
quando o valor correspondente às compras constante da fatura 
mensal é debitado em conta corrente. Neste caso, o controle das 
cobranças indevidas é ainda mais difícil. 

O projeto em análise apresenta imperfeições de ordem técnica, que 
serão corrigidas por meio das Emendas n°S 1 e 2, ao final 
apresentadas. Com efeito, deve-se suprimir o parágrafo único do art. 
1°, já que o art. 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é 
claro o suficiente para permitir a inclusão apenas de cobranças 
relativas a serviços solicitados previamente. Também deve ser 
suprimida a expressão "conforme o disposto em regulamento", visto 
que, do ponto de vista da competência do Poder Executivo Federal, a 
matéria foi regulamentada pelo Decreto no 2.181, de 20/3/97. No 
âmbito do Estado o comando legal deve ser auto-aplicável, e o 
benefício para o consumidor será imediato. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do 

Projeto de Lei no 73/2003 com as Emendas nos 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o parágrafo único do art. 1°. 

EMENDA No 2 
Suprima-se a expressão "conforme o disposto em regulamento", no 

final do art. 2°. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dimas 

Fabiano- Vanessa Lucas - Antônio Júlio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
. COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 27/5/2003, as seguintes 
comunicações: 
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. utado José Henrique, dando ciência . à Casa . do 
Do. Dep d S Am·lnadab Antônio de Faria, ocorndo em 24/5/2003, 

falecimento o- r. . . 
em Resplendor. (-Ciente. ~flcle-se.) dando ciência à Casa do 

Do Deputado Alberto Pmto Coelh?, . d . 14/5/2003 em 
falecimento do Sr. Elmo Al~e.s Nogueira, ocorn o em ' 
Belo Horizonte. (-Ciente. Of1c1e-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2003 

ATAS 
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ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expe~iente):. Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 761 a 
764/2003 - Projeto de Resolução no 765/2003 - Requerimentos nos 
770 a !7 4/2003 - Requerimentos da Comissão de Defesa do 
Cons~m.ldor e dos Deputados Domingos Sávio e outros, Célio Moreira 
e Antomo Andrade - Comunicações: Comunicações das Comissões 
de Educação, de Política Agropecuária e de Transporte e dos 
D~putados Elmiro Nascimento (2) e Maria Olívia - Oradores Inscritos: 
D!scursos dos Dep_utados Carlos Pimenta, Rogério Correia, Zé Maia, 
Jo Moraes e Dom1ngos Sávio - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: 
Aber_tura de Inscrições - Questão de ordem - Palavras do Sr. 
P~es1de~te - Decisão da Presidência (2) - Leitura de Comunicações -
D1scussao e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do 
Projeto. de Lei no 683/2003; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requenmentos da Comissão de Defesa do Consumidor e dos 
Deputados Ant?nio Andrade, Célio Moreira e Domingos Sávio e 
outros; aprovaçao - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Andrade - _Lui_z Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejanl - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribe~ro Silv~ ~ Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Dom1ngos ~av1o - ~~utor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Ermano Bat1sta - Fab1o Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
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Leonardo Quintão - .Leonídio Bouças - Lúcia· Pacífico -·Luiz ·1 • 

Humberto Cameiro - Márcio Passos - Maria José Haueiseli -·Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira- Olinto Godinho- 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 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. Co~ a pala~ra, o Sr. 2°
Secretário, para proceder à leitura da ata da reumao antenor. 

1a Parte · 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado André Quintão, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Luís Fernando Schmidt, Deputado à Assembléia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, informando que foi instalada nessa Casa 
subcomissão para estudar formas de evitar falsificação e 
comercialização de mercadorias contrabandeadas e formação do 
crime organizado e sugerindo que se faça o mesmo nesta 
Assembléia.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Dos Srs. Aércio Alvarenga da Silva, Juvêncio Companheiro de 
Matos, Ronaldo Canabrava, Oswaldir Martins e Valdeci Pereira de 
Albuquerque, Prefeitos Municipais de Santa Maria de ltabira, Ninheira, 
Sete Lagoas, Coimbra e Cristália, e dos Srs. Hélio Alves de Carvalho, 
Secretário Municipal de Finanças e Administração de Andrelândja, e 
Jorge Martins Borges, Diretor Técnico do Serviço Autônomo .d~ Agua 
e Esgoto de lta.bira, prestando informações relativas ao requeqmento 
da Comissão Especial de Convênios com a União encaminhado pelo 

I 

~~----------~------------~ 
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Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão Especial de Convênios 
com a União.) 

Dos Srs. João Batista Romualdo da Silva, Valdeci Pereira de 
Alb~querqu?·. Marco Antonio Rezende Abreu, Niceu Apolinário Lima, 
Jose Amenco Ferraz, Juvêncio Companheiro de Matos 
respectivamente, Prefeitos Municipais de Cabeceira Grande, Cristálià: 
_Pedralva: Mateu~ Leme, ltamarati de Minas, Ninheira, prestando 
mformaçoes relativas ao requerimento do Deputado Doutor Ronaldo 
encaminhado pelo Ofício no 818/2003/SGM. 

Do ~r. ?érgio Lúcio de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Uberland1a, fazendo considerações favoráveis sobre o Projeto de Lei 
no 480/2003, do Deputado Antônio Júlio. (-Anexe-se ao Projeto de Lei 
no 480/2003.) 

Do Cel. PM Sócrates Edgard dos Santos, Chefe do Estado-Maior da 
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento no 
220/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco. 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 
258, 25_9, 26_0, 261, 262, 265 e 266/2003, da Comissão de Transporte. 

Da D1retona da Associação Profissional dos Docentes da UFMG -
APU~~ - .. encaminha~do o texto "Extinção do Regime Próprio de 
Prev1denc1a dos Servidores Públicos - A Verdadeira Intenção da 
Reforma",, aprovado na última assembléia geral dos professores da 
UFMG. (-A Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. Andrea Neves da Cunha, Presidente do SERVAS, 
agradecendo o convite feito pela Comissão do Trabalho e pelo 
Deputado Doutor Ronaldo para apresentar a essa Comissão o 
trabalho desenvolvido pelo SERVAS e pelo Movimento Minas 
Solidária e justificando a impossibilidade de comparecimento. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Ne~t~ oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
propOSIÇOes: 

PROJETO DE LEI No 761/2003 

-
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Declara de utilidade pública a entidade Chaleco Tênis Clube, · 
com sede no Município de Lavras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Chaleco Tênis 

Clube, com sede no Município de Lavras. · 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2003. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: O Chaleco Tênis Clube foi fundado em 1983 e é 

entidade sem fins lucrativos, entre cujas finalidades se· inclui a de 
estimular e desenvolver as atividades desportivas, propiciando a 
recreação como meio de favorecer o convívio social, segundo o 
entendimento de que são fecundos os projetos da área de 
esportes, instrumentos eficazes para o pleno desenvo~vimento 
de atividades hoje reconhecidas como formas de educaçao e de 
disciplinamento, especialmente da juventude. . . . 

Trata-se de entidade que preenche todos os requ1s1tos lega1s para 
que seja declarada sua utilidade pública, conforme _se ve~ifica em suas 
disposições estatutárias, que vêm sendo cumpndas ngorosamente 
desde sua constituição. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos ilustres Deputados a 
proposição. ·" . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame 
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c ao art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 762/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Emanuel 

Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABEC -,com sede no 
Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . _ 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Assoc1açao 

Beneficente Emanuel Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social -
ABEC -,com sede no Município de Contagem. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 



1752 
Miguel Martini 
Justificação: A Associação Beneficente Emanuel Cristã de Cultura 

Es~orte ~ Assi_stência Social tem por finalidade promover assistênci~ 
soc1al_ ~ 1nvest1~ na promoção humana da população de baixa renda, 
benef1~1ando diretamente a criança, o adolescente e o idoso, em 
espec1al quando portadores de deficiência. 

Para atingir seus objetivos, promove feiras, bazares e outros 
eventos, visando à obtenção de fundos e recursos. 
Man~er, promover, apoiar e coordenar atividades culturais e 

esportivas, com fins educacionais, é também uma de suas metas. 
Pelos serviços pr~~tados ~ P?r apresentar os requisitos legais para 

ser declarada de utilidade publica, esperamos a anuência dos nobres 
colegas _ao título ~eclaratório que se lhe pretende outorgar. 

- :u_bllcado, va1 o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
p
1
rel1m1nar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 

c c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI No 763/2003 

Declara de utilidade pública A Casa da Divina Providência com 
sede no Município de ltuiutaba. ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública A Casa da Divina 

Providência, com sede no Município de ltuiutaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justi~icação: A Casa ~a ~ivina Providência, com sede no Município 

de ltUJutaba tem por fmalldade promover a formação de crianças, 
ado_lescente_s ?arentes e de rua e de suas famílias, nos aspectos 
s?c~al, _profiSSIOnal, moral, espiritual, educacional e cultural, sem 
d1st1nçao de_ r~ça,_ cor, c~ndição social, credo político ou religioso, bem 
como a ass1~tenc1a aos Idosos. Orienta famílias por meio de palestras 
e cursos, al~m ~e oferecer cursos profissionalizantes para jovens que 
buscam o pnme1ro emprego e para desempregados. 

Pela relevânc~a dos ?bjeti~os da C_asa da Divina Providência e pela 
su~ preocupaçao em mvest1r nas cnanças e nos jovens de ltuiutaba, 
solicitamos aos nobres pares a aprovação deste 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. - -

- PROJETO DE LEIN° 764/2003 
Õispõe sobre a criação de cursos superiores inexistentes no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geràis decreta: . -
Art. 1 o - As universidades do sistema estadual de ensino poderão 

instituir cursos superiores que não existam no Estado, para formação 
-de profissional de atividade com expressiva significação para a 
-economia de município, através de convênio com este, comunicando 
à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e ao Conselho 

. _Estadual de Educação as bases do respectivo projeto pedagógico. 
Parágrafo único - Se o projeto envolver objetivos de alto interesse da 

região ou do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia deverá dar 
seu apoio, no que for possível, para a execução científica do referido 

projeto. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Durval Ângelo 
Justificação: Este projeto de lei tem um sentido de alta significação 

econômico-social, pois facilitará a formação de profissionais em 
atividades econômicas de importância para o desenvolvimento 
regional, visto que abrangerá uma espécie de atuação de nível 
superior desconhecida no sistema estadual de ensino. 

A universidade não terá dificuldades em criar cursos superiores, pois 
mantém vários dentro de sua área de ação, o que lhe dá condições 
para estruturá-los com o apoio das municipalidades que reivindicarem 
essa relevante providência para a respectiva região. 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e o Conselho 
Estadual de Educação terão o conhecimento dessa providência, e o 
Poder Executivo de forma abrangente poderá dar suporte ao 
respectivo projeto pedagógico. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. . _ 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça e de Educaçao 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regi

1
mento 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 765/2003 
Susta os efeitos do item 24 do Anexo I, a que se refere o art. 6° do 

Decreto_ no 43.080, d~ 13/12/2002, no que tange à cobrança do ICMS 
~as entld~des pro?ut1vas, de assistência social ou de educação, sem 
fms lucrativos, CUJO v~lor de venda tenha sido igual ou superior a 
615.000 UFEMGs e da outras providências, nos termos do inciso XXX 
do ar~. 62 da ~onstituição do Estado, em razão da imunidade total que 
lh~s e_ ~arant1?a pelo art .. 150 da Constituição Federal e pelo Código 
Tnbutano Nac1onal, atendidos os requisitos da lei. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos do item 24 do Anexo 1 a que se 

refere o art. 6° do Decreto no 43.080, de 13/12/2002, no q~e tange à 
cobrança do ICMS das entidades produtivas, de assistência social ou 
?e educação, sem fins lucrativos, cujo valor de vendas tenha sido 
1gual ou s~pe_rior a 615.000 UFEMGs e dá outras providências, nos 
ter~os ~o 1nc1so XXX do art. 62 da Constituição do Estado, em razão 
da 1mun~da_de total que ~hes é garantida pelo art. 150 da Constituição 
da R~publlca e vedaçao constante no Código Tributário Nacional 
atendidos os requisitos da lei. - ' 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2003. 
lvair Nogueira 

. J~stificaç~o: A .~~n~titu~ção da República, em seu art. 150, "caput" e 
ln?IS? VI, almea c , d1spoe sobre a vedação à União, aos Estados, ao 
D1st~1t<: ~ederal e aos municípios de instituírem impostos sobre o 
patnmon1o, ~ renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundaçoes, das entidades produtivas, de assistência social ou de 
educação, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

_O ~ódigo Tribu~ário Nacional - CNT -, Lei no 5.172, de 25/10/66, que 
d~sp_oe s?bre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
d1re1to tn_butário aplicáveis à União, aos Estados e aos municípios, 
reprod~z.~ndo_a ~orma constitucional, dispõe, em seu art. 9°, "caput" e 
almea c do 1nc1so IV, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos m_unicípios instituírem impostos sobre o patrimônio, a 
renda ou os serv1ços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
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das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados os 
requisitos fixados no art. 14 da referida norma. O mencionado 
dispositivo subordina a concessão do benefício àquelas entidades que 
não distribuírem nenhuma parcela de seu .patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, que 
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 
dos objetivos institucionais e mantiverem a- escrituração qe suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar a sua exatidão. · 

A norma constitucional aplicável à matéria estabelece uma 
imunidade, isto é, uma vedação absoluta ao poder de tributar, 

- mediante a criação de impostos sobre o patrimônio, a renda e os 
serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins 

lucrativos. 
Dessa forma, há necessidade de se corrigir no Decreto no 43.080, de 

.13/12/2002, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS para· as 
entidades mencionadas, que têm direito não só de isenção parcial, 
mas de isenção total de cobrança do ICMS. 

Na verdade, as entidades produtivas, de assistência social e de 
educação sem fins lucrativos suprem o papel do ~stado no 
atendimento aos mais necessitados e utilizam a renda obt1da com a 

"'venda de seus produtos, para garantir a sua subsistência e a 
_ oportunidade de ampliar o seu atendimento filantr?pico. . . _ 
• - Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça e de F1scallzaçao 
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do 

Regimento Interno. 
~. REQUERIMENTOS 
~ N° 770/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a 
que sejam prestados esclarecimentos sobre os motiv~s ~elo~ quais 
essa Corte tem deixado de cumprir os preceitos const1tuc1ona1s e os 
dispositivos que menciona, em prejuízo da classe dos Juízes de Paz. 

_(-À Mesa da Assembléia.) . . · . 
N° 771/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Papa João Paulo· 11 pelo 
, transcurso de seu aniversário natalício. (-À Comissão de Educ~ção.) 
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N 772/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 

formulado voto de con~ratulagões com o jornal "O Sul de Minas" pelos 
56 ~nos de sua fundaçao. (-A Comissão de Transporte.) 

N 773/200~, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
~pelo ao Re1tor da UFMG com vistas a que essa Universidade 
l,mplan~e, ~o Município de Montes Claros, os cursos que menciona. ( _ 
A Com1ssao de Educação.) 

No 77 ~/2003, do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja enviado 
ao Pres1dente da CEMIG pedido de informações sobre acidentes de 
trabalho que, segundo corre,spondência do SINDIELETRO, estariam 
acon~ecendo ~a empresa. (-A Mesa da Assembléia.) 

- Sao tambem encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
d~ ~efesa .do Consumidor e dos Deputados Domingos Sávio e outros, 
Cello More1ra e Antônio Andrade. 

_ . Comunicações 
- Sao tam~em encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educaçao, de Política Agropecuária e de Transporte e dos 
Deputados Elmiro Nascimento {2) e Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 

. O Deputad·o· Carlos Pimenta - Sr. Presidente, caríssimos colegas, 
Imprensa, ~1s1~antes, povo de Minas, hoje, pela manhã, recebi 
correspondenc1a de um companheiro e amigo de Mirabela, Norte do 
Estado, relat~~do seu drama - também vivido por muitas outras 
pess~as;. Sol1c1tando auxílio, informa que, há pouco tempo, era 
propne~a~1.o de pequeno comércio na cidade. Após 13 anos de luta, 
1mp~ss1b1lltad? de saldar seus compromissos, especialmente os 
r.elat1v?s aos Impostos estaduais e federais, foi obrigado a recorrer a 
f1~a~c1amento. Procurou os órgãos competentes e refinanciou seus 
de.bltos por alguns anos. Começou pagando em dia, mas, depois de 
se1s meses, tor~ou-se in~dimplente de novo, sem condições de honrar 
seus cor1_1~rom1ssos. Ca1u na bobagem de contrair empréstimo num 
~anco of1c1al e a situação virou uma bola de neve. Então, devia os 
Impostos atrasados, não podia quitar os atuais e ainda devia ao 
Bane~. Pa~a c~lmin~r com s~a desgraça, fez uso do cheque especial 
e a s1tua9ao f1cou mcontrolavel. Infelizmente, precisou fechar 

0 
seu 

estabelecimento. Esse cidadão deve o que não pode pagar, incluindo 
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o cheque especial, e desgraçou completamente sua vida. Tirou 
seus filhos da escola particular e vendeu o único bem que possuía, 
sua casa, para sobreviver. 

Esse é o retrato nu e cru da realidade brasileira. A grande imprensa 
.de hoje traz, na primeira página, o absurdo do pagamento dos juros, 
multas e correções monetárias para quem deve ao Banco pelo uso do 
cheque especial. Chegam a 178,5% as taxas anuais ?e cobrança a 
qualquer cidadão obrigado a recorrer ao cheque espec1al. Da mesma 
forma que o amigo Luiz Antônio, de Mirabela, mostra seu drama, 
milhares de brasileiros passam pela mesma dificuldade. O Presidente 
do BNDES quer mostrar que o Governo está contra os ganhos 
exorbitantes dos banqueiros, mas nada faz. Enquanto o cidadão que 
investe em caderneta de poupança recebe míseros 16% de juros ao 
ano, quem contrai empréstimo com Banco oficial é ~brigado .a pagar 
178,5%. O Governo Federal não toma nenhuma at1tude, a!1rmando 
que a inflação está domada, mas mantém uma taxa de juros d~ 
26,5%, arrebentando com trabalhadores e comerciantes. E 
indefensável uma taxa de 178,5%. Não há uma só alma do Governo 
Federal que explique como podemos suportar e entende~ os ganhos 
exorbitantes dos banqueiros, sem que nenhum socorro seja dado aos 
pequenos comerciantes. . _ 

Faço esse preâmbulo para anunciar que, depo1s de am~nha, 
receberemos no BDMG, por iniciativa da Deputada Elbe Brandao, o 
Ministro Ciro Gomes, que debaterá a volta da antiga SUDENE. Qual a 
relação desse assunto com a ineficiência do Governo Federal? A falta, 
em Minas e no País, de uma ajuda para o cidadão desenvolver suas 
funções, como, por exemplo, a diminuição das taxas cobradas pelos 
Bancos oficiais, o que refletiria no comércio e na indústria. A SUDE·N·E 
significa uma esperança para que pequenos co~erciantes, industna1s 
e microempresários retornem ao Estado, especialmente ao Norte de 
Minas e aos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Retorna a esperança 
de financiamentos civilizados, com juros subsidiados pelo Governo 
Federal, por meio do Banco do Nordeste. . . 

Da forma como está, não haverá lugar neste Pa1s para os pequenos 
e médios empresários nem para os microempresários. O que ocorreu 
com o companheiro de Mirabela, continuará acontecendo de forma 
estarrecedora sem que nenhuma atitude seja tomada. 
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Depors de amanha, enxergaremos uma luz no fim do túnel. Nós, 

do No~te de Minas, e a Deputada Ana Maria entendemos a 
nece~srdade ~e uma SUDENE estruturada. O Deputado Doutor Viana 
nos aJuda n:'u't? e trabalha n.~ re~ião Central, porta de entrada para 0 

Nordeste mrnerro. Essa reunrao e fundamental, pois temos de reforçar 
o trabalh~ do G?ver~a~or Aécio Neves, que, ontem, em Recife, disse 
que usara sua ~nfluencra e seu trabalho junto à bancada mineira no 
Congresso Nacronal para se solidarizar com o Ministro Ciro Gomes 
trazendo a SUDENE que conhecemos. ' 
. O que existe hoje no lugar da SUDENE hão é nem sombra do que 

trvemos no passado. Nos anos 70 e 80, a SUDENE foi fundamental 
para o pr_?gresso e o desenvolvimento do Norte de Minas. Houve 
rmplantaçao de grandes indústrias. O grupo da COTEMINAS 
COTENOR, do Vice-Presidente da República, José Alencar surgira~ 
co~ b~se em empréstimos da SUDENE e se tornou es~a grande 
potencra. 
E~ Montes Claros, Várzea da Palma, Pirapora, Bocaiúva e Capitão 

Eneas, temos ~ezena~ .de grandes indústrias que são responsáveis 
pela r:na~utençao de varras empregos diretos no Norte de Minas. Após 
a ~xtrnçao da s.UDENE, criou-se um monstro chamado ADENE, 0 

maror fracasso, frasco e a maior frustação que enfrentamos. Extingiu
s~ o c~nselho deliberativo, grande gestor, colegiado e fórum de 
dr~cussao, para se trazerem. empreendimentos para a região. Sexta
ferra, . tere~os. a oportunrdade de assistir à criação dessa 
s~penntendenc.ra, fundamental para a industrialização do Norte de 
Mrnas e extensrva aos vales do Jequitinhonha e do Mucuri 

Parabenizo o ~overnador Aécio Neves não só pela preo~upação em 
trazer desenv~l~rmento para o Estado- não é surpresa-, mas também 
porq~e, nos ultrmos 11 anos, nenhum Governador compareceu às 
reu~r~es da SUDENE. O Governador Francelino Pereira foi o último a 
partrcrpar. A. ~artir daí, assistimos aos Governadores nordestinos 
lutando e exrgrndo recursos para os respectivos Estados. Nenhum 
Governador de Minas compareceu a reuniões da ADENE ou da 
SUDENE. 

O Governad_o~ Aécio esteve anteontem no Nordeste brasileiro e 
~ost.ro~ qu~ e rmportante investir em Minas Gerais, que não aceita 
drscnmrnaçao dos nordestinos contra o nosso Estado. Lá, falam que 
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Minas Gerais é Estado rico; entretanto, desconhecem a pobreza e. 

0 
sofrimento --do Norte de Minas e dos , vales do Mucun e 

Jequitinhonha. Nossas condições climáticas, habitacionais, · en!im, 
nossas dificuldades são as mesmas do ·Nordeste.. Parabens, 
Governador! Conte com a nossa solidariedade. Sempre -que 
comparecer às reuniões da SUDENE; certament~ o aplaudire~os, 
porque queremos o desenvolvimento do Estado. Nao queremos JUros 
de 178,5% ao ano, arrebentando o povo brasileiro,· como aconteceu 
com o meu companheiro e amigo Luís Antônio, da cidade de_Mi~abela, 
que depois de 16 anos de luta foi obrigad~ a fec~ar seu comercro para 
pagar dívidas com o Governo Federal. Murto obngad~.. . 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogeno Correra. 
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

retomarei um assunto que, embora para alguns possa parecer 
excesso de nossa bancada, julgo que deve ser debatido nesta Casa, 
porque é importante que a Assembleía Legislativa derrote o projeto de 
lei, enviado pelo Governador Aécio Neves, que pretende regulamentar 
o fim da estabilidade do servidor público, o que abre brecha para a 
demissão em massa dos servidores. 

Fiz um estudo que subsidiará a base do Governo, a qual se. reunirá 
com os servidores públicos e terá a chance de anuncrar aos 

servidores a retirada desse projeto. 
- Hoje, mais uma vez, dirijo-me ao Governador, ao se.cretári~ 
Anastasia, principal responsável por esse pacote envrado a 
Assembléia, e, principalmente, à base de Governo, que se ~ncontra 
sensível aos nossos argumentos para retirar esse projeto de 

tramitação. . 
Fiz um estudo sobre o trâmite desse projeto no Congresso Nacronal. 

Deputado Biel Rocha, ao fazê-lo, desde a aprovação da emenda que 
. na Constituição Federal possibilita a avaliação de desem.penho para ~ 
_demonstração de insuficiência e perda de cargo do servrdor, ~escobn 
que, no Congresso, há a iniciativa de · ;~g~l.an:'enta-lo. A 
regulamentação da insuficiência de desempenho e mrcratrva de .1998. 
Aliás, iniciativa de projeto de lei complementar do ex-Presrdente 
Fernando Henrique Cardoso. Ele queria e .quer regulamentar a 
demissão do servidor público, proveniente de sua emenda, constante 
na Constituição Federal, incluindo insuficiência de desempenh'p com 

I 

~~~~-----~------------~ 
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O projeto foi discutido na Câmara F . : 
Nacional e depois retornou ara C A ederal, ~nvlado ao Congresso 
Comissão de Trabalho da cfA a amara. HoJe,. ele se encontra na 
quê? Evidentemente porqu~mara, s~m ~erspectlva de votação. Por 
Cardoso felizmente perdeu a e~i e:_x- . residente Fernando Henrique 
José Serra, e o período de c ç~o JUntamente com seu candidato 
teve um fim no País. aça as bruxas aos servidores públicos 

A possibilidade de demissão . f . A . 
pode existir por lei com lemen por lnsu .lclen~la de desempenho só 
!sso torna esse proj~to en t~r dou seJa, lei complementar federal. 
Inconstitucional. Aliás, 

0 
Prof ~la ~ ~elo Governa~or nitidamente 

regulamentado no Con ress~ ~~s a~la s~be b.em disso. Ele não foi 
aprovada no Congres~o p~is s~}a, nao. existe lei complementar 
Trabalho da Câmara Fed~ral O ~~ a par~llsada na Comissão de 
procura abrir brecha para a. dep .oJe!o enviado pelo Governador, que 
muito parecido com o projeto de ~l.ssao em massa dos servidores, é 
quase uma cópia do projeto d i ~omplementar da Câmara. Aliás, é 
Fernando Henrique Cardoso. e el complementar do ex-Presidente 

Na tentativa de regulamenta ã 
Fernando Henrique, ao enviá-lo ~o~ o Governo do ex-Presidente 
para os três Poderes ou . uma proposta, fez a proposição 
estaduais e municipais.' É cla~~Ja, abran~endo servidores federais, 
federal, senão, não pode hav iu·e a lei complementar tem de ser 
não foi regulamentada porque :~tá el co~plementar nos Estados. Ela 

Naquela época o Prof Anastasi pa~a lsada no Congresso. 
. veio para o Est~do a .fim d a f~l assessor no Ministério e agora 

compreender que o Governo ~ gan ar tem~o. O professor precisa 
Ele já não governa o País O ~~~ndo H~nnque perdeu as eleições. 
uma derrota Só nã f · · p J to neollberal sofreu nacionalmente 
alguns Est~dos, c~m~l ~·mpletaG e ~bsoluta porque ganhou em 
Constituição Federal sobre a ~~:ssuf . Aera.ls. d A regulamentação na 
encontra na ordem do dia· ort t ICie~cla e desempenho já não se 
regulamentada. A Constitu~ão a~ od na~ pode também no Estado ser 
essa situação nos três Poderes e er~ manda que se regulamente 
públicos federais. Portanto iss t, e na o ape~as pa_ra os servidores 

0 
. ' o orna esse proJeto mocuo 

que o Prof. Anastasla deseja é ganhar tempo, talvez ~a esperança 

~---------l}----------~ 
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de que nacionalmente esse projeto póssa vir a andar. Quem sabe 
algum Deputado do PSDB ou um que. alimente esperança de a 
agenda do ex-Presidente Fernando Henrique voltar a ser a do 
Congresso tentem retirar esse projeto ·da Comissão de Trabalho e 
votá-lo no Congresso. Isso é pouco provável. , · · · 

Conversei hoje com o Deputado Gil mar Machado, que também foi 
Deputado Estadual, representante digno de Minas; Gerais no 
Congresso Nacional, que disse que não há a menor perspectiva de 
que esse ·projeto volte a tramitar no Congresso Nacional. 
Regulamentar insuficiência de desempenho nacionalmente, como 
determina a Constituição Federal, não está na- perspectiva nem- na 
agenda do Presidente Lula, nem do Congresso Nacional. A sugestão 
que faço, já que haverá hoje uma reunião da base do Governo com os 
servidores, é que seja anunciada a retirada desse projeto até mesmo 
pela sua inconstitucionalidade, e que esperemos a discussão voltar à 
agenda do Congresso Nacional. Trago esta preocupação e este 

conselho. De manhã participei de uma reunião da Comissão de Direitos 
Humanos, que reuniu policiais militares e do Corpo de Bombeiros e 
suas entidades. Fiquei novamente impressionado com o quadro de 
insatisfação reinante nos quartéis. A revolta dos PMs e BMs, expressa 
na Assembléia Legislativa, foi algo que me assustou. Disseram que, a 
partir do que diziam ali, poderiam ser punidos pelo próprio estatuto, 
mas que preferiam dizer e não se calar para que não estivéssemos 
avisados do risco de acontecerem coisas como as que aconteceram 
em 1997. Escutamos isso da base dos PMs que ali estavam. Vários 
parlamentares acompanharam aquilo. Escutamos com muita 
ansiedade e atenção o recado. Além do quadro que coloquei nas 
casernas, nas escolas, o quadro é o mesmo. Hoje a paralisação em 
Belo Horizonte foi quase total. Nas várias regiões do Estado os 
professores cruzaram os braços, completamente insatisfeitos com 
esse pacote, em especial com essa ameaça do Governo de colocar 
um cabresto no servidor público, tentando regulamentar algo que 
deveria ter sido discutido na época da Constituição Federal de 1988, 
que é a possibilidade de demissão em massa dos servidores públicos. 
Antes que as coisas fiquem piores, antes que o serviço público de 
maneira completa e geral se coloque em movimento, em greve, em 
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nenhum de nós uer or o_ as_, . q~artels, hospitais, o que . ) 
população, é pr!iso Pqu~u~ ~~~~~/~a~la muito ~ranstorno para nossa 
Governo do Estado que est , . fi a responsavel por tudo isso . o 

- • a 1n amando os ·d , . ' 
ponha a mao na consciência e ta a s~~~ ores pubhcos, 
pauta esse projeto que propõe ç 

1 
um aceno rap1do, retirando de 

que a demissão em massa d ou pe ~ menos abre as condições para 
Peço ao Prof. Anastasia que e~~e~~rvldor_es ~e torne uma realidade. 
inspirou no projeto de' FHC e mUlto disso, que certamente se 
Assembléia, que pense que nã:ar~, remeter esse projeto para . a 
demissão. Vem com 0 mes ~s a na ~rdem do d1a regulamentar 
_Fed~ral, que diz que se~ ~~~~~o de 1~ 1 ~omp~ementa_r da Câmara 
Insuficiente será mandado emb O r publico tlv~r dois conceitos 
Ministério à época e colocou a ~~a. Prof. Ana~tasla era assessor do 
o prazo é de um ano aqui coloqcouas~esma ladainha. No projeto de lá, 

s- · e1s meses 
. a_o l?equenas diferenças que existem . A 

Iguais. As vezes, coincide o núm d : mas os preambulos são 
anual de desempenho. Aqui :ro o artigo. P~r exemplo, avaliação 
exemplo: "Terá como finalidade a se~f~strc:l. So mud~ isso. Outro 
de a_valiação, etc." É uma có ia do ven !caçao do~ seg~mtes critérios 
comissão. Os chefes são trfs O outro. O~tra COI~a, ha uma mesma 
São 30 dias para demitir e lá são 66razo vana. AqUI, é mais apertado. 

Isso t' · 
es a ~arado com vanos pareceres de , 

regulamentaçao seria inconstitucional T , ~ue mesmo la a 
vamos remetê-los à Comissão d . _e~o_s vanos pareceres - e 
esse projeto não prospere. e ConstltUiçao e Justiça - para que 

Solicito ao Governador do E . 
Governo, que pense bem sobre stado, esp:clalmente à base do 
desse problema Esperamo essa questao e tenha consciência 
d . · s que em vez de . 

esgaste amda mais a rela ão d esper~r que 1sso 
que o Governo dê a boa no~ c ia do Govern~ co~ o servidor público, 
do outro que faz o concurso , e _que_ esta retl_rando esse projeto e 
Posteriormente, esperamos qu~ubl~c~ 'Indeterminado para celetista. 
servidor público. Se o Governo as~~ a e eça _um real diálogo com o 
ajudar nesse diálogo que ta b, m o, desejar, estamos dispostos a 
oposição apenas para dizer que ~se~ e n?ssa !arefa. Não somos 

O Deputado Miguel Martini (Em colstas) nao estao_ dando certo. 
apare - Quero d1zer a V. Exa. que 

~---------i} __________ ~ 
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se quisesse o debate teria me dado aparte antes. Como não há 
tempo para o debate, posteriormente ainda vamos ter oportunidade 
para . discutir sobre esse assunto quando nos inscrevermos.. No 
entanto, fica mais uma· frustração, porque queríamos debater e 
percebemos que não houve boa vontade para a discussão. ; 

o Deputado Rogério Correia - Deputado Miguel Martini, perdoe, mas 
houve necessidade de concluir o meu raciocínio. Teremos ainda muito 
tempo para debater sobre esse projeto. Tenho convicção de que não 
será aprovado a toque de caixa na Assembléia Legislativa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Zé Maia. 
O Deputado Zé Maia*- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio 

minha fala pelas palavras finais do Líder do PT, que disse que esse 
programa que o Governador enviou à Assembléia Legislativa está 

··incendiando o funcionalismo público. Certamente não é o conjunto de 
medidas que o Governo encaminhou que está incendiando () 
funcionalismo. 

É importante não generalizar, como tem sido o costume ao ocupar 
essa tribuna, mas parte do PT usa o funcionalismo público para fazer 
um discurso demagógico e oportunista. Quero dizer ao PT e até pedir
lhe- é um partido rico- para fazer uma pesquisa, em nível do Estado, 
porque o partido está caindo no ridículo perante a sociedade. 

Ontem, tivemos um debate e vimos que o PT defende o mal 
funcionário e se esquece de que o bom funcionário público deve ser 

.: respeitado. O projeto do Governador Aécio Neves visa valorizar o bom 
funcionário público. Nenhum empregador demitiria um bom 
funcionário para ficar com funcionário público ruim. 

O projeto visa valorizar o bom funcionário público. Nós, da base do 
Governo, defenderemos o bom funcionário, aquele que trabalha e 
respeita a sociedade. É obrigação legal respeitar e proteger o 
funcionário público, mas temos de proteger a sociedade mineira. E só 
podemos fazer isso se cobrarmos desse funcionário o cumprimento do 
seu horário de trabalho, bom atendimento e desempenho, para que 
possa ser valorizado e valorizar a sociedade mineira. · 

Tenho certeza - e espero que isso demore· ainda muito tempo - de 
que veremos o PT nesta tribuna e nesta Casa defendendo ~eformas 
ainda mais profundas do que essa, pois, hoje, o PT, que lutou uma 

\ 
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vida contra a CPMF, quer que essa contribuição se torne 
defi~itiva. O PT neo-~utoritário, que quer expulsar do seu próprio 
part1do aqueles que nao concordam com as medidas neoliberais por 
ele .combatid~s, hoje, conversa com o FMI, taxa o inativo e as 
velh1~has. Os juros de 26,5% ao mês são os mais altos da história do 
Br~s1l, e o PT combateu isso durante toda a sua vida partidária, por 
~a1~ .de 20 anos. E, em menos de seis meses, rasgou toda a sua 
h1stona,. defendendo essas medidas e vindo aqui, em um momento de 
oportu.n1smo, fazer política barata e utilizando o funcionário público 
como m,str.umento do partido para chegar, como chegou à Presidência 
d~ R~pubhca, ao Governo de Minas. Mas tenho certeza de que o povo 
m1ne1ro tem observado a falta de coerência do PT. 

Ontem, o Deputado Chico Simões disse uma barbaridade nesta 
Casa: que apresentaria projeto - que espero não seja encaminhado 
por termos tantas m~térias ~mportantes para serem debatidas - par~ 
que o Governo .seja avah.ado também. Deputados, Governador, 
Ve~eador~s, ~ref.eltos e ~res1dente da República recebemos avaliação 
mu1to ma1s cntenosa, po1s quem nos avalia é o povo, que, de quatro 
em quat~o. anos, ~os demite ou faz com que retornemos para exercer 
nossa at1v1dade publica. 

. Ass~sti a muitas manifestações do PT incendiando e provocando 
~nvas~es de terras neste País. E, hoje, vejo-o condenando essa 
1nvasao, assim como nós, que a condenamos com coerência, porque 
sempre. achamos que a reforma agrária deveria ser feita de forma 
harmoniosa, para que a terra pudesse ser bem usada e utilizada no 
processo ~e desenvolvimento e de produção do País. 

· O ter~onsmo e o incendimento do funcionalismo público atualmente 
p~rte .tao-somente da Oposição, que não tem tido, pelo menos neste 
pnme1ro semestre, coerência, correção e seriedade que as medidas 
apre.sentadas pelo Governador Aécio Neves exigem. Trata-se de 
medidas que protegem todos os direitos adquiridos dos trabalhadores 
que prestam um grande trabalho a Minas Gerais. Aqueles funcionários 
q~e amanhecem na segunda-feira com ressaca, não atendem bem, 
nao comparecem ao trabalho e não respeitam a sociedade mineira 
por certo não poderão receber desta Casa e do Governo o tratament~ 
que o PT quer que lhes demos. Temos de respeitar os bons. Parece 
que o PT está com medo da competência. Quem avaliará o 

-
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desempenho do funcionalismo será o próprio funcionário público, 
por meio de uma comissão. Depois do processo administra.tivo, ~or 
meio do qual os funcionários públicos julgam os seus pares, amda tem 
o Juiz de Direito da Comarca para proteger os seus direitos. Podem e 
devem, portanto, buscar socorro no Poder Judiciário, recorrendo aos 
tribunais do Estado e aos superiores, em Brasília, tendo em vista o 
processo administrativo dar-lhes direito à ampla defesa, de acordo 
com a Constituição Federal. O que há é a boa vontade do Governo de 
receber herança pesada do Governo anterior. · · 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - ,L\gra~eço .. Q~putado Zé 
Maia, e parabenizo-o p~la lucidez e coerência"deX~;~~::rd~~cúr~(): .. '· , 

A primeira pergunta e: Quem tem medo de ser~avahado'? Essa e a 
pergunta que o cidadão mineiro, que nos acompanha :pela · TV 
Assembléia, está fazendo. Estão tentando criar uma ce·leuma em 

~.torno da possibilidade de avaliação do servidor público, para que 
preste à sociedade um melhor serviço. Isso é ruim? 

Há um discurso de que haverá demissões em massa, mas como 
será possível se os próprios servidores estarão avaliando, e não o 
Governador ou o Ministério Público? Os servidores estarão 

. envolvidos, e não apenas eles, mas também o órgão, terão uma meta 

. a atingir e serão avaliados na perspectiva de que a sociedade seja 
atendida nos seu direito de receber um serviço público de qualidade. 

Na outra ponta - e isso não querem ressaltar -, a avaliação irá 
premiar, valorizar, estimular e promover. Ainda que isso não esteja na 
constituição de nenhum país do mundo, ninguém pode negar que 
esse é um traço de modernidade. É claro que há uma diferença entre 
o serviço público e o privado, mas o cidadão que está lá fora sempre 
questiona, pois não é avaliado mensalmente ou semanalmente, mas 
todos os dias; se não mosstrar competência, será demitido 
imediatamente, já que não apresentou o resultado que se propôs 
atingir no cargo em que ocupa. · 

No serviço público, deve haver uma diferença, para evitar as 
perseguições políticas, mas não se pode ir além disso. Se~ prote9ão 
contra a injustiça da demissão está resguardada, por que nao avaliar? 
Além disso, como V. Exa. muito bem disse, como brilhante advogado 
que é, não estão descartados todos os outros recursos existente.s. 

É importante deixar claro que a intenção do Governo é \dar a 
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~esposta que a soc1edade exige e à qual tem direito, pois paga 
Impostos. E como a_ carga é pesada! Entretanto, parece que o PT do 
Governo Federal nao percebe esse peso, pois Lula está propondo 
elevar a carga tributária de 36% para 40% do PIB. o que chama de 
reforma tributária é apenas um arremedo para aumentar a receita. 

V .. Exa: se esquece~. de citar 9ue, além de todas as práticas 
neoll?era1s que eram cnt1cadas, esta sendo praticada a pior: Fernando 
Hennque Cardo~o elevou o superávit primário a mais de 3,8, e estão 
se~~o estabelecidos 4,25, não ~ó para este ano, mas também para 

0 
prox1mo. S~b~r:nos q~~ essa at1tude, que criticada o tempo inteiro no 
passado, s1gn1f1ca pol1t1ca recessiva, menos investimentos no social e 
cortes no FAT. Queremos saber quanto está sendo cortado da verba 
repassada para a requalificação profissional e quanto foi aplicado no 
Fome Zero, até hoje. A sociedade quer saber. 
E~tretanto, diariamente, semanalmente e mensalmente, o Governo 

est~ P_ronto a r~ceber um ~uncionário do FMI, para elogiar a política de 
An~omo Palocc1, qu_e cop1ou a anterior "ipsis literis", com um pouco 
ma1~ de crueldade: JUros de 26,5; 4,25 de superávit primário. Isso fica 
bon1to quando feito pelo PT, pelo Lula? 

Est~m?s cobrando essa coerência. O Líder do PT usou a tribuna 
para_ 1nc1tar_ ~ gre~e dos_ policiais militares e do servidor público. Esses 
servidores Ja estao vacmados contra isso, pois sabem que a folha de 
pagamento represent~ 73% da receita do Estado, e lei federal define 
que tem de s~r. 60%_. E claro que o servidor está percebendo que essa 
reforma admm1strat1va visa a valorizá-lo, para que seja criado um 
pl~no de: cargos e salários, para que haja estabilidade e para que 

. sa1ba ate onde chegará e que haverá recursos. O Governo anterior 
cometeu a hipocrisia de enviar o projeto, na calada da noite, no final 
do Go~er~o, sabendo ~ue não seria aplicado, apenas para fazer "mise 
e~ scene . p_ara a soc1edade. Este Governo é responsável e deseja 
cnar ~ond1çoes para a valorização do servidor público. Obrigado e 
parabens por ter um raciocínio tão lúcido e coerente. 

O Deputado Zé Maia* - Obrigado, Deputado Miguel Martini. V. Exa. 
lembrou bem que o "superávit" primário foi aumentado no Brasil 
substancialmente para que o PT obtenha elogios do FMI. 
Es~lareço que todos os direitos adquiridos pelos servidores serão 

mantidos. Temos recebido ligações de todas as regiões de Minas 
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Gerais, que têm tido dúvidas quanto a isso. O PT, ao invés de 
tentar. esclarecê-los, tem procurado confundHos, para usar o servidor 
público. As regras serão ~udadas t~o-somente, com. e~ceçã_o _do 
apostilamento, para o servidor que_ Ingressar na · carrer~a publica 
depois de aprovadas as reformas. Mu1tos professores acreditam q,ue _o 
concurso público para a educação foi anulado pelo Governo. O propno 
Governo recorreu ao Tribunal de Justiça para a manutenção do 
recurso. 

Há muito que se falar ainda sobre o IPSEMG. Em outra 
oportunidade debateremos o assunto. Pedimos que o PT tenha 
coerência, sob pena de as sociedades mineira e brasileira, em 
momento oportuno, o punirem pela falta de responsabilidade com o 
futuro de Minas e do Brasil. Esperamos que tenha o mesmo discurso 
em Minas, em qualquer Estado e no Brasil. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, falarei sobre um assunto particular e especial. 
Evidentemente, terei de me referir ao que os oradores que me 
precederam trataram, pela dimensão do que foi exposto. Hoje é o Dia 
Nacional da Luta contra a Mortalidade Materna, definido pela Portaria 
no 773/94, do Ministério da Saúde. É importante esse registro, porque 
ainda se morre de parto em nosso País. 

A OMS aponta que o nível aceitável de mortalidade materna é de 10 
mortes para cada 100 mil nascidos vivos. No Estado de Minas Gerais, 
estamos alcançando o índice de 66 mortes para cada 1 00 mil 
nascidos vivos. Em Belo Horizonte o índice é de 42,9 mortes por 100 
mil nascidos vivos. Estaremos com o Secretário Estadual de Saúde 
para discutirmos essa questão, porque deparei com um caso 
concreto, que diz respeito à estrutura do Estado. O Decreto no 42.897, 
de 17/9/2002, do Executivo, normatiza que o IPSEMG exclua do 
atendimento aos dependentes o exame pré-natal e o parto. Meu Deus, 
como alguém pode excluir da atenção à saúde o essencial na 
produção da vida humana? Fiquei absolutamente chocada. Estive em 
Santa Luzia com uma professora do Estado, que tem uma filha de 21 
anos. Essa filha, aos sete meses de gravidez, não pode mais us.ufruir 
do exame pré-natal pelo IPSEMG, porque esse decreto existe. V1ejam 

I 
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a insanidade dessa normatização! Por isso, estamos indo ao 
S~~r~tário, ~ois não vamos admitir que, por uma regulamentação, 
alras Inconstitucional, se limite a possibilidade de ampliar assistência e 
proteção à gestante. 

Nós, Deputadas e representantes dos movimentos de mulheres 
estaremos com o Se~retário de Saúde, quando solicitaremos atençã~ 
~· s?bretu~o, garantia dos pressupostos básicos. O que mais me 
1nqU1.e~ou e que os servidores e servidoras, que já acumularam 
restnçao de seus serviços, tenham de enfrentar o debate sobre a 
refor~a, com tamanha intimidação. Deputado Zé Maia, é importante e 
sau?avel que a base do Governo se encontre, neste momento, com 
as lrd~!an~as d_os s~rvidores. Os servidores têm muita inteligência e 
?on~c1enc1a: nao sao manipulados por "x" ou "y". Quando estão 
1nq~1etos e Inseguros, não é porque a Oposição está dizendo isso ou 
a~UI.I~, mas porque possuem a capacidade de compreender o real 
s1gn1f1ca~? das ~edidas apresentadas aqui. Lembro-me de que, em 
ass~mble1a do S1nd-UTE, no ano passado, - era Vereadora, mas vim 
aqUI - a grande ~ngústia dos professores dizia respeito à aprovação 
do pl~no de carre.1ra. ~ plano de carreira inclui, Deputado, a avaliação. 
~ama1s se pode 1mag1nar o contrário. A avaliação pressupõe que se 
1ncorpore a lógica de valorização do trabalho, não podendo 
apresentar-se como ameaça para demissão, nem como meio de 
intimidação no exercício do serviço público. Discuti, ontem, com o 
S~cretário Anastasia: há diferenças entre o serviço público e o 
pnvado. Os critérios de avaliação de quem salva uma vida não são 
iguais aos critérios de avaliação de quem produz carros. 
~a.mos avaliar a produção como está no processo e nos projetos. O 

med1co tem de fazer 20 consultas por dia, durante 4 horas? Atender 
cada paciente por 1 O minutos? O que interessa à produção privada é 
uma coisa. O serviço público tem função de educar o ser humano e 
s~lv~r vid~s, quer seja na área de saúde, quer seja na segurança 
publica~ Nao pode ser submetido a critérios de produção, qualidade e 
formaçao extemporâneos. Falei com o Secretário Anastasia. Peço à 
base do Governo que discutamos o problema sem essa disputa menor 
entre Oposição e Situação. 
.Est~mos discutindo a reforma, a modernização do Estado. Porém, 

d1scut1mos uma modernização que desenvolve, que tem emprego, que 
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melhora_ a qualidade dos serviços públicos, e não a reforma que _ 
há 1 O anos se implanta no País, de enxugamento da máquina, ajuste 
fiscal, de servidores cada vez mais penalizados. ..· 

Deputado Zé Maia, V. Exa. falou nas dificuldades que o Governo 
Lula enfrenta, no superávit, nos juros altos e na manutenção dos 
acordos com o FMI. Meu partido- PC do B- é base para o Governo. 
O Governo Lula recebeu a herança dos acordos do FMI assinados 
pelos Governos anteriores, pelo Governo FHC. É o modelo econômico 
de tornar vulnerável a economia do País, de depender de· capitais 
voláteis. Em março, entraram no País apenas U$226.000.000,00 de 
investimento direto, e 776.000.000,00 de capital volátil, cerceando as 
possibilidades do Governo Lula de enfrentar o processo. 

Tenho certeza de que se a base do Governo visse o Governo Lula 
romper ensandec.idamente, nos primeiros meses, os contratos 
assinados, seria a primeira a criticar tal irresponsabilidade. Meu 
partido considera que o Governo Lula conquistou a Presidência da 
República em situação particular, herdou um Estado blindado, onde as 
agências nacionais determinam os preços dos serviços públicos, um 
Estado vulnerável aos acordos porque o FMI só libera 
R$9.000.000.000,00 para fechar as contas do País. Está na hora de 
mudarmos. Ficamos reféns da instabilidade herdada, mas vamos 
mudar isso. A LRF é fruto da vulnerabilidade do modelo econômico 
imposto, porque temos dependência da dívida e dos capitais internos 
que temos de pagar. A LRF foi posta, votada e assegurada pelo 
partido do Governador. Fomos contra o contrato da dívida, assinado 
pelo Governo anterior, comprometendo 13% da arrecadação do 
Estado, porque fez de Minas seu refém. O contrato foi assinado por 
um Governador do partido do atual e imposto por um Presidente do 
partido do Governador Aécio Neves. 

Digo isso porque desejo que a base do Governo não só ouça os 
servidores, o que é importantíssimo, mas também seja interlocutora 
de suas angústias. Peço à base do governo que ajude Lula a 
modificar, com urgência, a lógica econômica, abaixar os juros e alterar 
o pacto federativo. Espero que o Governador Aécio Neves faça coro 
conosco, assim que enfrentarmos as ameaças dos capitais 
internacionais, sobretudo do FMI, em dezembro, quando colocaremos 
fim ao acordo da dívida. Quero que os parlamentares da base do 
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Governo se JU~tem .à nossa luta. Tenho certeza de que o 
Governador esta sent1ndo o quanto foi maléfica a política econômiéa 
ad~tada naquele período, que, evidentemente, ajudou a construir, pois 
faz1a parte do Governo do PSDB. 

_?s se~vidores públicos - e já estive em algumas cidades do interior -
n~o esta o se~do aterr~r~zados pelo que· estamos falando, mas pela 
leitura. ?o~ proJetos. ~ohc1to aos Deputados governistas que leiam com 
consc1enc1a, que se mcorporem à nossa luta central, a fim de que 0 

Governo nos. mande um plano de carreira. Mas que o faça antes, 
porque o projeto, como está, traz malefícios enormes: reduz o valor 
da~ horas extras, acaba com o processo administrativo de demissões. 
Ev1den~emente, V. Exa. sabe que isso estava previsto na Constituição, 
mas nao dessa forma tão sumária. O acordo de resultados está 
cerceado por um inconseqüente critério que nem sabemos aonde 
chegará. 

Os ~~rvi_dores são inteligentes, não são usados por partido, têm a 
consc1enc1a do sentido do público. A máquina pública só funciona 
porq~e ~omens e mulheres, mesmo com baixos salários, sem 
valonzaçao, sem qualificação, prestam serviços à comunidade pois 
sabem que são essenciais. Peço que as Deputadas e os Depu'tados 
da base d~ ~overn.o nã? vejam essa situação como disputa política 
entre ~pos1çao e s1tuaçao. Discutimos a reforma do Estado, que é 
~ma disputa de futuro. Queremos que tipo de Estado? É justamente 
1sso que a base do Governo deve analisar. 

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputada Jô Moraes lembro a 
herança recebida do Governo anterior pelo Governador Aé~io Neves. 
Ce~amente, aquele Governo teve o apoio do PT, que fez parte de sua 
e_qUipe. O ~lano de carreira é um compromisso do atual Governador, 
~ao lo~o seja aprovada a reforma encaminhada a esta Casa. Se a sua 
1ntençao fosse demitir funcionários públicos já teria como instrumento 
a aplicação da LRF, porque a folha de pagamento chega a 73%. Mas 
o Governo quer valorizar o bom funcionário e estimular os demais 
para. q~e fiquem bons. Não existe sinalização de que serão feitas 
dem1ssoes em massa, como está sendo dito. Esse não é o objetivo do 
Governo. 

O . Pre~idente . Lula está propondo 1% de aumento para o 
funcionalismo publico federal. O PT deve entender que talvez o 
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G~verno Aécio Neves esteja enfrentando mais dificuldades do que 

0 
Governo Fecleral, porque a herança recebida do Governo anterior é 

mais pesada do que a recebida do PSDB. · · . · 
A Deputada Jô Moraes - Herança essa que advem de Governo 

tucano. Tenho a certeza de que V. Exa. compreenderá que a 
discussão do plano de carreira é lição de Minas, Est~do que tem carro 
de boi. E ninguém põe o carro na frente dos bo1s, porque podem 

destruí-lo. Obrigado. 
*-Sem revisão do orador. 

-o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
o Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, ~rs. ~eputad~s, 

visitantes, imprensa, telespectadores da TV Assemble1a, VIvemos nc_o 
debate nesta Casa, assim como ocorre no âmbito federal. O Pa1s 
busca o caminho do equilíbrio fiscal e financeiro, promovendo o 
desenvolvimento social. Embora haja discursos antagônicos, em 
determinados momentos, sinto que as lideranças querem chegar ao 
mesmo destino e estabelecer mudanças, porque a situação atual é 
Inaceitável. Há enormes desigualdades sociais, injustiças, 
insegurança crescente, além de trabalho absurdo e criminoso de 
crianças e adolescentes, conforme relatado, on~em, pelo Deputado 
André Quintão. Enfim, se nos depara uma enormidade de problemas, 

, e todos querem contribuir para a solução. . 
, No que diz respeito à organização das fin~nças do ~stad?, busca-se 

. a retomada do desenvolvimento e da capacidade de 1nvest1mentos, de 
;Jorma a se prestarem serviços de qualidade à população. A relação do 
Estado com o servidor, também objeto de debate, traduz a vontade 

·dos Deputados e das lideranças de encontrar o m.elhor ~aminho. As 
·posições diferenciadas enriquecem o proc~s~o de _d1scu~s~o. . 
, Nesta semana, a Comissão de Admm1straçao Publica realizou 
valioso debate com o Prof. Anastasia, que nos tranqüilizou quanto à 
hipótese de demissão em massa, totalmen~e descartada. Comentava 
com o Deputado Rogério Correia que con?1dero. esse o p~nto menos 
relevante de todo o conjunto de medidas. E prec1so que haja debate e 
definição clara de que isso não ocorrerá. Perseguições e dem~ssõ:s 
em massa são atos inaceitáveis. Não cogitamos a concret1zaçao 
dessa suposição. Esta Casa fará o que for possível para que. não 

. pairem dúvidas sobre isso. 
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Ex1stem outras questões. No afã de defender ideologias e 1 

vontades, muitas vezes nos colocamos uns contra os outros~ e 
corremos o risco de sair do debate de idéias e de quase nos 
confrontarmos. Isso não contribui para chegarmos a um denominador 
comum. 

Tive. a alegria de participar, na última sexta-feira, de encont;o 
maravilhoso. Dou meu testemunho porque foi extremamente marcante 

~'· para mim e para os demais presentes. Precisamos levar a semente 
adiante e ampliar a discussão em torno do que se convencionou 
chamar de Movimento Político pela Unidade. O que vem a ser isso? 

Além da discussão do projeto, refiro-me ao Movimento Focolare 
~ovimento ecle:_siá~tic?, ecumênico, com propósito de valorização d~ 
v1d_a, constataçao obv1a de que o mandamento básico que Cristo nos 
de1x~u, o amor ao próximo, é fundamental para compreender o que é 
a umdade, buscar com a comunidade a referência maior, a presença 
de Deus em nossas vidas. O Movimento Focolare tem iniciativas 
mar~vilhosas de contribuição para um mundo melhor, como o 
Movm~ento Mariápolis.: a Economia de Comunhão, proposta arrojada 
que d1scute as relaçoes de trabalho do ponto de vista econômico, 
levando em conta a solidariedade. Esse movimento foi iniciado na 
Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, pela jovem cristã Chiara. E 
o que vem a ser o Movimento Político pela Unidade? Será mais um 
grup~ de beatos, algo que possa parecer apenas um momento de 
oraçao para nos afastar da realidade? Não, é muito mais, é um 
mo~ento de perceber que, com unidade e r~speito ao próximo, há 
ma1s chance de ~onstruir um mundo melhor. E fundamental que esse 
pensamento esteJa presente na política. 

Menciono também a história de Divinópolis, que simboliza a unidade 
e a luta por dias melhores. Minha querida cidade fará aniversário no 
próximo domingo, 1 o de junho. Uma jovem anciã de 91 anos com todo 
o dina~ismo de cidade-pólo do Centro-Oeste mineiro, e u~a história 
co~str~1da por f_ontes ideológicas diversas, . iniciada por Antônio 
Ol1mp1o de Mora1s, Pedro Gontijo - tido como visionário, um pouco 
louco, um pouco idealista, mas sonhando construir um mundo melhor. 
Depois, vieram tantos outros: os Drs. Sebastião e Luiz Fernandes 
este ainda vivo e grande incentivador da educação; Dr. Valqui~ 
Rezende Costa, engenheiro com visão desenvolvimentista, um pouco 
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alheio às práticas da política partidária; Alvimar Mourão, falecido 
recentemente, figura fantástica, que teve assento nesta Assembléia; 
Jaime Martins, Geraldo da Costa, Dr. Márcio Miranda, grandes figuras 
de vários partidos; o povo daquela cidade, empresários e 
trabalhadores da cidade-oficina, cidade-operária, que se foi 
construindo ao longo do tempo; Antônio Martins, referência histórica 
de modernismo e capacidade de exercício democrático do poder; e 
ainda Aristides Salgado, Fábio Notini, e tantos outros. 

Tive notícia de que hoje estaria aqui o Prefeito daquela cidade, 
Galileu Machado. Embora não comunguemos dos mesmos propósitos 
ideológicos e da mesma prática política, cito seu nome 
respeitosamente, desejando que possa concluir seu mandato da 
melhor maneira possível. Divinópolis é fruto da luta de sua gente, do 
trabalho dos operários, franciscanos, batistas -que contribuíram muito 
para a formação evangélica de nossa gente -, evangélicos, mas, 
acima de tudo, é exemplo de unidade. O que há de bom na 
humanidade é fruto da unidade. 

Individualmente, erramos mais e construímos tragédias humanas, 
como foi o holocausto, na Segunda Guerra Mundial, ocorrido em 
conseqüência do individualismo atroz do ditador Hitler. De forma 
unitária e coletiva, como no exemplo de Cristo, constroem-se as 
grandes transformações da humanidade. Que esse n:'?vimento polí~co 
pela unidade plante sua semente nesta Assemble1a, nas relaçoes 
~entre oposição e situação em Minas. Em Brasília, caminha-se nesse 
sentido, porque nós, do PSDB, manifestamos respeito pelo Governo 
Lula e desejo de que traga para este País o desenvolvimento e a 
justiça social que esperamos. · · 

Parabéns ao povo de Divinópolis, estrela do Oeste, por ser exemplo 
de unidade para todos. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destina 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 ~e 
Deputados e~ a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estao 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reu~ião. 
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Questão de Ordem 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, comunico que 
terminamos de coletar as assinaturas para a instalação da GPI, para, 
no prazo de 120 dias, investigar a participação de autoridade, de 
agências de turismo e outros na facilitação de visto, recebimento e 
remessa de valores, chantagem e visto a terroristas dentro do Estado 
de Minas Gerais. Portanto, peço a V. Exa. que solicite da Mesa o 
empenho, porque temos algumas CPis protocoladas há mais de três 
meses, as quais não tiveram andamento. A democracia pede que 
fatos graves sejam investigados. Pedimos apenas investigações do 
que ocorre no Estado. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião o Requerimento no 422/2003 e os Projetos de Lei n°s 
9, 25 e 33/2003, em virtude da sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de Lei 
nos 17 e 96/2003 e o Projeto de Lei Complementar no 2/2003, 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, considerando que o Projeto de Lei no 25/2003, do 

Deputado Jayro Lessa, não foi apreciado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira, à qual foi distribuído, torna sem efeito o 
recebimento da Emenda no 1, do Deputado Chico Simões, bem como 
o despacho proferido na 26a Reunião Extraordinária, e determina seja 
enviado o projeto à referida Comissão, para parecer. 

Mesa da Assembléia, 28 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência no 8, 
determina a anexação dos Projetos de Lei n°s 482 e 713/2003, dos 
Deputados Antônio Júlio e Leonídio Bouças, respectivamente, ao 
Projeto de Lei no 474/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia,-28 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

comunicações--apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Educação - aprovação; na 9a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei 
nos 246/2003, do Deputado Paulo Piau, 415/2003; do· Deputado 
Miguel Martini, e 459 e 460/2003, do Deputado Antônio Andrade, e do 
Requerimento no 726/2003, do Deputado Márcio Passos; de Política 
Agropecuária - aprovação, na 8a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei 
no 251/2003, do Deputado Paulo Piau; e de Transporte - aprovação, 
na 1 oa Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 702, . 703 e 
704/2003, do Deputado Chico Simões, e 712/2003, do Deputado 

~ Leonardo Moreira (Ciente. Publique-se.). 
Discussão e Votação de Pareceres 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
· 683/2003, da Mesa da Assembléia Legislativa, que dispõe sobre o 
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do 

Consumidor, solicitando seja encaminhado ofício à Presidente do 
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, 
Sra. Maria do Céo Paixão Kupidlowski, com vistas a que solicite à 
Assessoria Jurídica do Movimento que proceda a estudos para tomar 
medidas judiciais contra as instituições financeiras, para cumprir as 
Leis nos 13.738/2000, que dispõe sobre a adequação das agências 
bancárias para o atendimento a deficientes visuais, e 14.235/2002, 
que dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento 
bancário. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
encaminhado à Gerência Executiva do IBAMA em Minas Gerais 
pedido de informações acerca do plantio de eucalipto numa área de 
2.080ha da empresa Sorel - Sociedade Reflorestadora Ltda. -, em 
Felixlândia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aproyado. 

I . 

-.,..,.......___,..._ __ o ___ ___. 
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Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando seja 
constituída comissão especial para proceder a estudos sobre a 
expansão do metrô de Belo Horizonte e Contagem, especificamente 
sobre a implantação do ramal Calafate-Barreiro. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Domingos Sávio e outros, solicitando a 
constituição de comissão especial com o propósito de estudar e 
propor alternativas viáveis para a implementação da UEMG. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Encerramento 
O Sr. Presidente -A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
29, 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 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 
EM 30/4/2003 

Às 14h30min, comparecem, na Sala das Comissões, a Deputada 
Maria Olívia e os Deputados Djalma Diniz e Biel Rocha (substituindo 
este ao Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do 
PT), 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 Biel Rocha, 
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 o Projeto de Resolução no 309/2003 ao 
Deputado Djalma Diniz. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a 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 309/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. , 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Doutor Ronaldo- Laudelino Augusto. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 21/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

João Bittar, Gilberto Abramo, Cecília Ferramenta e Zé Maia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 586, 588, 675, 683 e 690/2003. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Em seguida, a Presidência 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Gilberto Abramo e 
apresenta requerimento de sua autoria, em que solicita a realização 
de audiência pública para discutir a criação dos juizados de 
conciliação nos municípios mineiros e a elaboração de cartilha para 
auxiliar a implantação e o aproveitamento dos tribunais instalados com 
os convidados que menciona. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. A seguir, a Presidência passa a palavra à Deputada 
Cecília Ferramenta, que apresenta requerimento solicitando a 
indicação de seu nome para participar da 1 a Conferência Nacional das 
Cidades como representante da Assembléia Legislativa. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a pr~sença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para à próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
João Bittar, Presidente - Zé Maia - Cecília Ferramenta - Gilt;>erto 

\ 
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Abramo. 

ATA DA 11a REU,NIÃO ORDINÁ~IA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
, INDUSTRIA E COMERCIO, EM 21/5/2003 
A~ 15 h?ras, c?mparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jose Hennque, B1el Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar membros 
d~ s~prac_itada Comissão. Está presente, também, o Deput~do Dalmo 
R1b~1ro S1l~a. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jose Hen~1que, declara aberta a_ reunião e, em virtude da aprovação 
de requ~!1mento do Deputado B1el Rocha , dispensa a leitura da ata 
da reumao anterior,_ a _qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
me~~ros da C~m1ssao presentes. A Presidência informa que a 
reuma~ se dest1~a a apreciar a matéria constante na pauta e 
comun1ca o recebimento da seguinte correspondência: "e-mail" do Sr. 
E?mundo Gaspar do Vale, responsável pelo projeto Desbravadores de 
M1~~s, em que s~li~i.ta reunião com representantes desta Casa para 
venf1car a poss1b1lldade de parceria; fichas de pesquisa do 
mapeame~t~ do art~sanato mineiro encaminhadas pelas Prefeituras 
de Conce1çao ~o. R1o Verde, Conceição dos Ouros, Nepomuceno, 
Para~atu, Urucama, Montezuma e Santo Antônio do Grama. o 
Pre~1dente_ acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
qua1s des1gnou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
11 ?12~03, em turno único (Dep~tado Elmiro Nascimento); Projeto de 
Le1 . n 249/2~03~ em turno un1co (Deputado Leonídio Bouças); e 
ProJeto de, L~1 n 353/2003, em tur~o único (Deputado Biel Rocha). 
Passa-s_e a 2 Fase da Ordem do D1a, compreendendo a discussão e 
a votaç~o de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Subme~1dos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requenmentos nos 660, 661 e 682/2003. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem_ 90 Dia, co~pn::endendo a discussão e a votação de 
propo~1çoes da Com1ssao. Submetido a votação, é aprovado o 
req~enmento ~~ D_eput~d~ Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja 
realizada aud1enc1a publica para discutir a implementação do 
prow~ma Empr~s~ Mineira Competitiva. Cumprida a finalidade da 
reumao, a Pres1dencia agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. ' 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
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José Henrique, Presidente - Biel . Rocha ~ Leonídio Bouças -

Paulo Cesar. 
ATA DA 11aHEUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 28/5/2003 
Às 9h33min, comparecell"} na Sala das-Comissões a Deputada Maria 

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Márcio Passos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reu~i~o 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Oeputado Marc1o 
Passos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qu~l é_ dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da . Co~1ssao. A 
Presidência informa que a reunião se destina a d1scut1r e votar 
proposições da Comissão e comunica o recebimento d~ seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. Cláudio Vereza, Pres1de~te da 
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, no qual conv1da os 
membros desta Comissão para a apresentação do Projeto de 
Integração da Bacia do Rio Doce e a reativação da Cl~E-Rio ~oce, 
dia 4/6/2003; ofício da Sra. Elbe Figueiredo Brandao Santiago, 
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 22/5/2003; carta do Sr. Newton_ Olin~o Magalhã~s Filho, 
Presidente da Cooperativa Regional dos Ganmpe1ros e Pednstas d~ 
Rio Piracicaba Ltda. - COOREGAPE -, solicitando apoio da Casa a 
mudança da legislação referente ao garimpo d,e. Minas Gerais, 
_publicada no "Diário do Legislativo" de 22/5/200~; ~f1c1o do Sr. Geo_rge 
Fernando Lucílio de Britto, Presidente da Assoc1açao dos Engenheiros 
Agrônomos do Norte de Minas -AGRO-NM -, publica~o no "Diár~o _do 
Legislativo" de 23/5/2003, e requerimento do Sr. Jose Coelho Jumor, 
solicitando reunião desta Comissão para debater os problemas 
ambientais causados pelo reflorestamento de eucalipto nas regiões de 
Minas Novas e Alto Jequitinhonha. Passa-se à 3a Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições ~a 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, sao 
aprovados requerimentos dos Deputados Dalr::'o Ribeiro Silva,. em que 
solicita seja formulado voto de congratulaçoes desta Casa com o 
Secretário do Meio Ambiente e com o Diretor-Geral do IEF, pela 
realização do 1 Encontro O Caminhar de Uma Nova Exp~riência 
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Florestal em Minas Gerais - Manejo Sustentável da Candeia; Biel 
Roc_~a, . em, q~e solicita realização de reunião para debater, em 
aud1e~c1a pub_h~a, a construção, instalação, localização e operação de 
estaç~o de rad1o-base de telecomunicações no Estado; Maria José 
Haue1sen, em q_ue solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral Adjunto 
do ~N~M, pedindo-lhe a apresentação, em audiência pública desta 
Com1ssao a ser realizada em 7/2003 naquela cidade, do relatório 
e~ab?rado por comi~são da_quele órgão sobre a situação legal e 
tecn1ca da exploraçao de agua na estância hidromineral de São 
Lourenço, e a realização de reunião, em audiência pública em São 
Lourenço, com as Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de 
Recurso~ Hídrico~, para discutir e formatar uma deliberação sobre a 
~xpl?raçao de aguas em estâncias hidrominerais. Cumprida a 
fmahdade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parl~~enta~e~,. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reun1ao ordmana, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Márcio Passos. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

. CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 28/5/2003 
~~ 1 O h?_ras, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Luc1a Pac1f1co e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio Dimas 
Fabiano e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Co~issão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requeriment~ 
da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião 
ante~ior: a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Com1ssao presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votaç~o, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovaçao, no 2 turno, dos Projetos de Lei nos 37/2003 (relator: 
Deputado Dimas Fabia-no) e 73/2003 com as Emendas nos 1 e 2 
(relatora_: Deputada Maria Tereza Lara); e pela aprovação, no 1 o turno, 
dos ProJetos de Lei nos 245/2003 com as Emendas nos 1 e 2, da 

1781 

Comissão de Justiça, .e com a Emenda no 3, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte (relatora: Deputada Lúcia 
Pacífico); 269/2003 na ·forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza Lara) e 

. 166/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa"se à 3a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Antônio Júlio, em que 
solicita seja formulado requerimento desta Comissão ao Plenário para 
que o Projeto de Lei no 721/2003 seja também distribuído à Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; e dos Deputados 
Gustavo Valadares e Dinis Pinheiro, solicitando seja realizada 
audiência pública desta Comissão para debater a aplicação e o 
alcance da Lei Federal no 10.671, de 15/5/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências. Cumprida a finalidade 
.da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
-determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
. Lúcia Pacífico, Presidente- Vanessa Lucas- Dimas Fabiano- Maria 
Tereza Lara -Antônio Júlio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 115/2003 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em 
epígrafe tem por escopo seja instituída no Estado a Semana do 
Turismo, compreendida entre o segundo e o terceiro sábados do mês 

de setembro. o projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e 
legal, e vem agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer, 
nos termos do art. 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Além de instituir a Semana do Turismo, o projeto de lei em epígrafe 

determina que as atividades comemorativas e educativas atine~tes ao 
I 

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



1782 
tema serão promovidas nas escolas estaduais e nas particulares, 1 

inspecionadas pelo Estado, em parceria com os órgãos de turismo 
estaduais, e outorga ao Poder Executivo a competência para 
regulamentar tais atividades, no prazo de 60 dias decorridos . da 
publicação da lei. 

Salienta o autor que a apresentação da matéria advém do propósito 
de contribuir para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais 
mediante o envolvimento da comunidade em ações que busquem ~ 
efetiva expansão da atividade turística. Tem a proposição, ainda, a 
intenção de agregar esforços aos da Secretaria do Turismo, na busca 
de parcerias com as diversas áreas da produção econômica. 

Devemos reconhecer que o turismo é atividade de virtual 
crescimento em nosso Estado, pelo seu imenso potencial, ainda 
inexplorado. De fato, Minas Gerais dispõe de riquíssimo patrimônio 
cultural, artístico e histórico, além de paisagens naturais notáveis e 
sítios arqueológicos os quais, por enquanto, são relativamente pouco 
visitados. 

Levando-se em conta, ainda, que, para cada emprego direto na 
indústria do turismo, estima-se que são criados cerca de nove 
empregos indiretos e que o poder público estadual deve formular 
política nessa área de atividade, com a participação popular, fica 
evidenciada a oportunidade da proposta em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

115/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Biel Rocha 

- Paulo Cesar. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 357/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O Deputado Arlen Santiago, por meio da proposição em epígrafe, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Proteção à Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira, com 
sede no Município de lguatama. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 

- -
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constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão . 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão presta relevantes serviços à comunidade 

local e possui por finalidades principais e permanentes oferecer-lhe 
lactário, cantina maternal, ambulatório médico, assistência domiciliar e 
outros serviços assistenciais que se tornem prementes. 

Ao implementar suas iniciativas, a entidade pretende diminuir as· 
desigualdades ocorridas nos serviços públicos ofertados, bem como 
contribuir para que a saúde da comunidade do referido município 
esteja dentro de parâmetros razoáveis de sobrevivência. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora 
do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

357/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Neider Moreira, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 304/2003 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria, o projeto de lei em epígrafe 
propõe alterar o art. 5°, inciso 11, da Lei no 11.396, de 6/1/94, que cria o 
Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/3/2003, foi o projeto 
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
com a Emenda no 1, que apresentou. 

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao 
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise propõe a alteração do inciso 11 do art. 5° da Lei 

no 11.396, de 6/1/94, que cria o FUNDESE, cujo objetivo é dar suporte 
financeiro a programas de fomento e desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas, de microempresas e de cooperativas no Estado. 

I 

----....,.......,........--,----0 ___ _____, 
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. A n.ova re~ação estabelece que, nos financiamentos para 
~nvest~mento f1xo, .o valor da operação não poderá ultrapassar 80% do 
mvest1mento prev1sto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar 
o restante, salvo nos casos de investimentos realizados nos vales do 
Jequiti~honha, e do Mucuri e no Norte do Estado, em que o valor da 
operaçao sera de 90%, o que significa um tratamento diferenciado e 
mais adequado para essas regiões mais pobres de Minas Gerais. 
O~ando da análise ~o projeto pela Comissão de Constituição e 

Just1ça, o relator propos a Emenda no 1, adequando-o à área de 
abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Mi~as Gera~s - l~ENE. Porém, a lei que o instituiu sofreu alteração por 
me1o de leg1slaçao delegada. Dessa forma não se saberá com clareza 
qual será a área total de atuação dessa autarquia enquanto não for 
publica.do o decreto regulamentar. Parece-nos, portanto, que o melhor 
~nte~d1mento é aquele constante na lei que originou o IDENE, que 
1nclu1, além das regiões já citadas, o vale do São Mateus e a 
Microrregião de Curvelo em sua área de atuação. 

A medid~ proposta busca criar melhores condições para as 
empresas Instaladas nessas regiões mais carentes do Estado e 
possibilitar o seu desenvolvimento econômico. 

Cr.iar me~o~ para que essas empresas aumentem sua capacidade de 
atra1r negoc1os e gerar emprego e renda é medida necessária para 
que o Estado volte a crescer, já que financiamentos dessa natureza 
realizados no início de um investimento, gerarão receitas tributárias. ' 

O f?~alecimento das indústrias instaladas no Estado, das pequenas 
e med1as empresas e das microempresas é uma diretriz básica do 
novo Go,~erno de ~~nas, bem como a determinação de implementar 
uma pollt1c.a ~spec1f1ca de desenvolvimento para toda aquela região 
com a c~1açao da Secretaria de Estado Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas. Tudo isso demonstra quão oportuno e adequado é o o projeto 
em exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 304/2003 

no 1 o turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
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José Henrique, Presidente - Leonídio Bouçás~' relator - Biel 
Rocha - Paulo-Cesar. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 37/2003 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Relatório 
o projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem como 

objetivo dispor sobre as informações que devem ser prestadas aos 
consumidores em relação a alteração no peso, no número de 
unidades ou no volume de produto exposto à venda no · com~rcio 
varejista. . . , 

Publicada em 21/2/2003, foi a propos1çao d1stnbU1da 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, qu_e emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legahd~de da 
matéria. Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Reg1mento 
Interno, vem o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para 

o 2° turno. 
Fundamentação 

A proposição em epígrafe visa impedir a denominada "maqui~gem", 
principalmente dos produtos tradicionais que sofrem altera9o~s na 
quantidade, conteúdo, tamanho, ingredientes, etc. co~ o objetiVO de 
induzir a erro o consumidor que os adquire. Tal procedimento, vedado 
pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor _(Lei Fede~a~ no 
8.078, de 1990), deve ser banido do mercado, em razao dos prejUIZOS 

financeiros causados. 
Tamanha foi a reação da sociedade diante dessa prática comercial 

repugnante, que coloca o consumidor em flagrante desvantagem, que 
os próprios fabricantes de vários produtos assinaram termo de 
ajustamento de conduta tanto com o Ministério P~blico quanto c?n:' o 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, com o objetivo 
de padronizar a embalagem de muitos desses produtos. Em 
decorrência desse acordo, o sabão em pó, por exemplo, só poderá ser 
comercializado em embalagens de 250g, 500g e 1.000g. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor- CDC -,em seu art. 
37 veda a chamada propaganda enganosa por omissão. Os 
fabricantes dos produtos que sofreram redu.ção de seu conteúdo, sem 
uma informação consistente ao mercado, incorreram nessa infração, 
já que induziram os consumidores a erro. \ 
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Diz o art. 37 do CDC: 
"Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1 o - É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir ao 
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços". _ 

Sete empresas já foram multadas pelo Departamento de Proteçao e 
Defesa do Consumidor - DPDC -, órgão ligado ao Ministério da 
Justiça. As maiores multas chegaram a R$2.000.000,00 e penalizaram 
fabricantes de papel higiênico. O Governo Federal constatou que os 
rolos de papel higiênico Sublime e Fofura - da Melhoramentos -, 
Personal - da Santher -, Nice e Camélia - da Klabin Kimberly - tenham 
sido reduzidos de 40m para 30m. 

Foi aplicada multa cautelar de R$1.000.000,00 também à ~ec~itt 
Benckiser, pela diminuição de 1 OOml em cada lata de cera l1qu1da 
Poliflor, que agora é vendida com 750 ml. Outras três empresas 
multadas em R$1.000.000,00 fabricam alimentos. As embalagens dos 
biscoitos Água e Sal e Cream Cracker, das marcas Triunfo e Aymoré
fabricados pela Danone -, tiveram redução de 200g para 170g, e, por 
isso, os fabricantes foram penalizados com multa cautelar. A 
embalagem de biscoitos Maisena Triunfo, qu_e p7sava ,200g, ?g?ra 
contém 170g. Biscoitos doces, salgados e t1po 'wafer', da fabnca 
Todeschini, tiveram redução de 500g para 400g e de 69g para 57g. As 
sardinhas em lata Coqueiro perderam 5g. A fabricante, Quaker Brasil 
Ltda., oferece agora 130g do produto em cada embalagem. Foram 
esses alguns dos produtos comercializados com a utilização da 
prática condenada. 

Assim sendo, visa o projeto em epígrafe tentar impedir que essa 
prática tão lesiva ao consumidor se repita, razão pela qual merece a 
nossa acolhida. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do 

Projeto de Lei no 37/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Tereza 
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Lara - Vanessa Lucas- Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 683/2003J 

Comissão de Redação · ., . 
-O Projeto de Lei no 683/2003 de autoria da Mesa da Assembléia, 

que dispõe sobre 0 Fundo d~ Apoio Habitacional da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2o turno, com 
as Emendas n°s 1 a 5 ao vencido no 1 o turno. · 
ye_m agora o projeto a ·esta Comissão, a fim de que, segundo a 

tecmca legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. . _ 
. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segumte redaçao 

f1nal, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 683/2003 . 

Dispõe sobre 0 Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais d~_creta: . . 
Art. 1 o - O Fundo de Apoio Habitacional da Asse_mblela Leg1s~at~va 

do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB - tem como obJetiVO 
assegurar recursos para o custeio dos benefícios incluídos ~a 
a~sistência a que se refere o inciso I do § 1 o do art. 221 d~ Reso~uça~ 
n 800, de 5 de janeiro de 1967, e dos previstos na Dehberaça~ no 
399, de 16 de novembro de 1989, com a redação dada pela Lei n 
11.259, de 28 de outubro de 1993, e na Deliberação no 1.864, de 31 
de março de 2000, ressalvada a assistência odontológica. 

Art. 2o - São destinatários: 
I - do auxílio previsto na Lei n° 11 .259, de 28 de outubro ~e 1 ~93, o 

servidor ativo ou inativo da Secretaria da Assembléia Leg1slat1va de 
que tratam o art. 9° da Resolução no 5.086, de 31 de agosto de. 1990, 
e o art. 5° da Resolução no 5.1 05, de 26 de setembro de 1991; · 

li -da assistência complementar, os beneficiários indicados nos arts. 
29 e ~O da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000: .. 

Para grafo único _ Não se incluem. entre os destmatanos do 
FUNDHAB os beneficiários de que tratam os incisos V e VI do art. 3o 
da Deliberação da Mesa no 1.864, de 31 de março de 2000. 

Art. 3o - Constituem recursos do FUNDHAB: · 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do ~stado 

ou em créditos adicionais; I 

H 

I 

i 
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11 - as contribuições dos beneficiários titulares do Fundo, que 

serão especificamente destinadas à prestação do benefício\ da 
assistência complementar; 
. 11_1 - os juros compensatórios, no percentual de 8% (oito por cerito), 
1nc1dentes sobre o valor do primeiro empréstimo habitacional, 
descontados quando da liberação de cada parcela do empréstimo; _ 

IV - o resultado da aplicação de juros compensatórios de 12% (doze 
por cento) ao ano sobre o valor do segundo empréstimo habitacionãl; 

V - o valor proveniente de amortizações dos empréstimos 
habitacionais concedidos; 

VI - o resultado de aplicações financeiras; 
VIl - os valores provenientes de transferência da Assembléia 

Legislativa. 
§ 1 o - Os valores das contribuições a que se refere o inciso 11 deste 

artigo serão fixados em deliberação da Mesa da Assembléia, facultado 
o uso de critério que considere a faixa etária dos beneficiários. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa participará das contribuições de que 
trata o inciso 11, na forma de deliberação da Mesa da Assembléia, 
podendo fazê-lo consoante o padrão de vencimento do beneficiário 
titular. 

§ 3° - É vedado o tratamento diferenciado entre os beneficiários de 
que tratam os incisos I a VI do art. 29 da Deliberação no 1.864, de 31 
de março de 2000, no que se refere à contribuição para o custeio e ao 
reembolso de despesas da assistência complementar, ressalvado o 
disposto nos §§ 1 o e 2° deste artigo. 

§ 4° - Na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico
financeiro do Fundo na prestação da assistência complementar, os 
valores da contribuição do beneficiário e da Assembléia Legislativa 
poderão ser recalculados em decorrência do rateio de despesas 
excedentes à receita de contribuições, nos termos de deliberação da 
Mesa da Assembléia, desde que publicada previamente em veículo de 
divulgação da Assembléia Legislativa a prestação de contas 
comprobatória da necessidade de novo cálculo, observado o disposto 
no § 1 o do art. 5° desta lei. 

§ 5° - O não-pagamento das contribuições para a assistência 
complementar implicará a exclusão do beneficiário titular e de seus 
dependentes, nos termos de deliberação da Mesa da Assembléia. 

-
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§ 6° - Os prazos de carência de contribuição para que. o servidor 
possa usufruir -os benefícios do . plano ·de ~autogestão serão 
estabelecidos em deliberação·da Mesa da Assembléia. · .) 

Art. 4° - A assistência complementar será prestada por ·meio de 
planos de pré-pagamento, na forma de plano de autogestão ou da 
contratação de serviços de empresas mantenedoras de plano de 
saúde. 

§ 1 o - Poderá ser exigida a co-participação do .beneficiário na 
hipótese de realização de consulta e de exames de valor inferior ao 
estabelecido para esses serviços, nos termos de deliberação da Mesa 
da Assembléia. 

§ 2° - A opção do beneficiário titular por um dos planos de pré
pagamento previstos no "caput" deste artigo vincula a inscrição de 
seus dependentes ao mesmo plano. 

Art. 5° - O FUNDHAB operará quatro contas bancárias específicas e 
distintas, sendo uma para o apoio habitacional e as demais para a 
assistência complementar. 

§ 1 o - As aplicações financeiras são distintas para cada conta a que 
se refere o "caput" deste artigo, devendo-se registrar separadamente 
a receita oriunda das aplicações, sendo vedada a transferência de 
recursos entre contas, salvo daquela a que se refere o inciso 111 do § 
2° deste artigo para aquelas indicadas nos incisos I e 11 do mesmo 
parágrafo. 

§ 2° - Ficam destinados: 
I - à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 

no art. 29 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei, a receita 
de suas contribuições mensais; 

11 -à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 
no art. 30 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei, a receita 
de suas contribuições mensais; 

111 -à conta de participação da Assembléia Legislativa na assistência 
complementar, o saldo remanescente de recursos da disponibilidade 
financeira do ativo circulante do FUNDHAB apurado da dedução dos 
recursos a que se refere o inciso IV deste parágrafo, na data da 
efetiva transferência dos recursos, bem como os recursos a q~e se 

\ 
I 

----8---___. 
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refere o inciso VIl do art. 3° desta lei; 

IV - à conta bancária do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de 
outubro de 1993, os recursos da disponibilidade financeira do ativo 
circulante do FUNDHAB equivalentes ao resultado da aplicação do 
percentual a que se refere o inciso 111 do art. 3° desta lei, no total 'do 
ativo do FUNDHAB apurado em seu balanço patrimonial no dia 
imediatamente anterior ao da efetiva transferência dos recursos, e a 
receita decorrente dos empréstimos habitacionais concedidos. 

§ 3° - A Mesa da Assembléia fará publicar trimestralmente, em 
veículo de divulgação interna, a prestação de contas da utilização dos 
recursos das contas a que se refere o§ 2° deste artigo. .J 

Art. 6° - A composição do grupo coordenador do FUNDHAB, 
responsável pelo apoio operacional do Fundo, será definida em 
deliberação da Mesa da Assembléia, observado o disposto cno 
parágrafo único do art. 3° da Lei Complementar no 29, de 26 de julho 
de 1993. 

Parágrafo único - Participarão do grupo coordenador do FUNDHAB: 
I - os representantes dos servidores ativos e inativos perante o 

Conselho de Administração de Pessoal da Assembléia Legislativa; 
11 - o Diretor de Administração e Recursos Humanos; 
111 - o Gerente-Geral de Administração de Pessoal; 
IV- o Gerente-Geral de Finanças e Contabilidade; 
V - um servidor da Coordenação de Saúde e Assistência. 
Art. 7° - A Mesa da Assembléia é o órgão gestor do FUNDHAB, 

responsabilizando-se pela execução orçamentária e financeira do 
Fundo, facultada a delegação de ordenação de despesa, nos termos 
de deliberação da Mesa da Assembléia. 

Art. 8° - Até que a Mesa da Assembléia regulamente esta lei, ficam 
mantidas, no que couber, as disposições contidas nas Deliberações 
nos 1.562, de 5 de agosto de 1998, e 1.864, de 31 de março de 2000, 
e suas alterações. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
para a execução orçamentária e financeira do FUNDHAB no exercício 
de 2003, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) da 
disponibilidade financeira do ativo circulante do Fundo apurada na 
data de encerramento do exercício de 2002. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 
Augusto. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES . 

- O Sr. Presidente despachou, em 28/5/2003, as seguintes 
comunicações: 

.Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. 
Prudentina Maria Pires, ocorrido em 25/5/2003, em Lagoa da Prata. (
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 
Benedito Gonçalves Sobrinho, ocorrido em 14/4/2003, em Patos de 
Minas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. 
Maria Batista Pacheco, ocorrido em 16/5/2003, em João Pinheiro. (
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com os integrantes do 31 o Batalhão de Polícia 

Militar, "O Guardião da Estrada Real", com sede em Conselheiro 
~Lafaiete, pelo transcurso do quinto aniversário de sua instalação 
(Requerimento n° 639/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com os Cabos Wander de Castro e Reny 
-Rodrigues Martins pelo ato de heroísmo desses militares, que 
salvaram um recém-nascido, nesta Capital (Requerimento n° 
658/2003, do Deputado Célio Moreira). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata ~ Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição no 51/2003 - Projetos de Lei nos 766 a 768/2003 -
Requerimentos nos 775 a 779/2003 - Requerimento do Deputado 
Sebastião Helvécio - Comunicações: Comunicação do Deputado 
Mauri Torres- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Biel Rocha
Encerramento. 

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

Andrade- Alberto Pinto Coelho- Ana Maria- André Quintão- Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto· -
Leonardo Quintão- Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico- Luiz Humberto 
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos 
- Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho ~ Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - 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. 

-
1a Parte 

1 a Fase (Expediente) 
Ata 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado André Quintão, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 483/2003, da 
Comissão de Meio Ambiente. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 255/2003, do Deputado 
Paulo Cesar. 

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 399/2003, do Deputado Djalma Diniz. 

Dos Srs. Walassy Magno Feliciano Reis, Secretário Interino de 
Administração da Prefeitura Municipal de ltabirinha; e Adimar Pereira 
de Sousa, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
do Abaeté, prestando informações relativas ao requerimento da 
Comissão Especial de Convênios com a União encaminhado por meio 
do Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão Especial de Convênios 
com a União.) 

Dos Srs. José Luiz Côrtes Gama, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Abastecimento; Walassy Magno Feliciano 
Reis, Secretário Interino de Administração da Prefeitura Municipal de 
ltabirinha; e Adimar Pereira de Sousa, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté, prestando 
informações relativas a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo 
encaminhado por meio do OH cio no 818/SGM/2003. 

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 segyintes 
proposições: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 51/2003 

Cria a Auditoria Popular de Fiscalização e Acompanhamento de 
Gastos Públicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Acrescentem-se os seguintes artigos à Constituição do 

Estado: 
"Art. . .. . - Fica criada a Auditoria Popular de Fiscalização e 

Acompanhamento de Gastos Públicos dos Poderes Executivo 
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Públic~ 
do Estado, órgão público autônomo, vinculado ao Poder Legislativo. 

Art. .... - A Auditoria Popular de que trata o art ..... da Constituição do 
Estado será composta de nove Conselheiros e nove suplentes, 
indicados pelas seguintes entidades, para mandato de dois anos, 
prorrogáveis por igual período: 

I - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, um 
representante; 

11- Conselho Regional de Economia, um representante; 
111- Conselho Regional dos Contadores, um representante; 
IV - setores religiosos, dois representantes; 
V - trabalhadores, dois representantes; 
VI - setor produtivo, dois representantes. 
Parágrafo único - Os membros da Auditoria Popular deverão ser 

brasileiros, estar em pleno gozo de seus direitos políticos, ter 
reputação ilibada e não serão remunerados pelo exercício desta 
função. 

Art. .... -Compete à Auditoria Popular: 
I - verificar e fiscalizar as propostas e execuções orçamentárias; 
11 - verificar e acompanhar as efetivas liberações de recursos; 
111 -analisar o relatório de Gestão Fiscal Quadrimestral· 

' IV - solicitar informações aos órgãos e entidades da administração 
pública e ter acesso a quaisquer documentos, dados, informações, 
certidões ou arquivos pertencentes à administração pública estadual; 

V - auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da atividade da 
administração pública estadual, especialmente no controle dos 
princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e da 
razoabilidade; 

VI - fiscalizar, na prestação dos serviços públicos estaduais, a 

-
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efetividade dos requisitos de eficiência, segurança, continuidade e 
-economicidade; -- - ·.:~ ·, 

VIl - apreciar as prestações de contas e os b·àlanços de órgãos e 
entidades públicos; 

VIII - disponibi.lizar, mediante relatórios e avaliações. trimestrais 
divulgados pelos órgãos oficiais de comunicação e pela Internet, 
informações relativas a seus trabalhos, com as conclusões, 
encaminhamentos sugeridos e providências adotadas pelos órgãos e 
entidades envolvidos; 

IX - auxiliar o Poder Legislativo na análise financeira de propostas · 
orçamentárias anuais, das Leis de Diretrizes~ Orçamentárias, dos 
Planos Plurianuais, dos Planos Mineiros de Desenvolvimento 
Integrado e dos projetos de Créditos Adicionais. 

Parágrafo único - As autoridades de órgãos e entidades das 
administrações públicas direta e indireta dos Poderes do Estado, 
Tribunal de Contas e Ministério Público deverão, sob pena de 
responsabilidade, colaborar com a Auditoria Popular de Fiscalização e 
Acompanhamento de Gastos Públicos, atendendo às solicitações no 
prazo máximo de quinze dias, prorrogáveis por igual período 
justificadamente. 

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, de de 2003. 
Roberto Carvalho - Leonardo Quintão - Sidinho do Ferrotaco -

Rogério Correia - Dalmo Ribeiro Silva -- Maria José Haueisen - Rêmolo 
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Weliton Prado - Biel Rocha - Cecília 
Ferramenta - Roberto Ramos - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico -
André Quintão - Durval Ângelo - Antônio Genaro - Padre João - Jô 
Moraes- Maria Olívia- Marília Campos- Chico Simões- Maria Tereza 
Lara- Ricardo Duarte- Luiz Fernando Faria- Alencar da Silveira Jr. 

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

PROJETO DE LEI No 766/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos imóvel que 

especifica. 
, A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: \ · 
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Art. 1 -_ F1~a o Poder Executivo autorizado a doar ao Município 

de Arcos 1movel urbano de sua propriedade constituído de terreno de 
5.064,00m2 (ci_nco mil e sessenta e quatro metros quadrados), situado 
na ~raça ~res1dente V_argas, conforme escritura pública registrada sob 
o n · 001, a fi. 01 do hvro 3-A do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Arcos. 
P~rágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina

se ~ _const_ruçã? de prédio para o funcionamento de órgãos da 
admm1straçao publica municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data da lavratura 
da esc~itura P9b_lica de doação, não lhe for dada a destinação prevista 
no paragrafo umco do artigo anterior. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o_ Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: O imóvel descrito no art. 1 o deste projeto foi doado ao 

Estad?, par~ _que a~i se construísse o prédio_da cadeia_ local, por meio 
da L~1 Mun1c1pal n 40, de 1 0/3/50, tendo s1do a escntura pública de 
doaçao levada a registro em 5/7/50. 
D~corridos mais de 50 anos, a finalidade da doação jamais se 

~fe.t1vou, vindo o município a construir a cadeia pública em outro 
1movel, em terreno de sua propriedade, por meio de processo 
expropriatório. 
Atu?l~ente, ao i~~v_el em comento não é dada destinação 

econom1ca, e o mumc1p1o tem grandes necessidades, especialmente 
no ~ue se refere. aos gastos com aluguéis de imóveis para o 
funcionamento de orgãos da administração pública, que tanto oneram 
o erário municipal. 

Considerando-se o tempo de posse passiva do terreno e os 
inúmeros problemas que poderiam ser resolvidos com a efetiva 
utili_zação do imóvel, havido por doação do município ao Estado há 
ma1s de 50 anos, é justo acolher esta proposta de doação, razão pela 
qual co~tamos com o apoio dos pares para sua aprovação. 

_- Pubh_cado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Fmance1ra para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
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Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N°.767/2003 

Cria o Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural no Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. · · .. · 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Primeiro Crédito para a 

Juventude Rural no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - o Programa tem por objetivo financiar atividades 

agropecuárias, agrossilvicultura, turismo rural, agroturismo, art~sanato 
rural e aqüicultura, com base nos princípios da agroecolog1a e da 
agricultura orgânica, nas seguintes modali?~?~s: ' J 

1 - custeio: financiamento dos benef1c1anos enquadrados como 
jovens rurais, de acordo com o projeto es~ecífico de_ financia~e~to; 

11 - investimento: financiamento da 1mplantaçao, amphaçao ou 
modernização da infra-estrutura de produção e servi~os na 

_ propriedade rural, de acordo com os projet~s ~e empreend1m~ntos 
com interesses individuais ou coletivos (assoc1açoes ou cooperativas); 

111 - aquisição de terra: financiamento para aquisiçã~ de terras_ por 
jovens que não possuam propriedade ou sejan:' parce1ro~, posse1ros, 
arrendatários, meeiros ou trabalhadores assalanados rura1s. 

Art. 3° - São beneficiários do Programa Primeiro Crédito para a 
Juventude Rural os jovens rurais com idade de 18 a 32 anos: 

1 - filhos de assentados pelos programas nacional e estadual de 

reforma agrária; 
11- trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar; 
111- remanescentes de quilombos e indígenas; 
IV - que exploram a terra na condição de posseiro, meeiro, 

arrendatário, parceiro ou assalariado rural; 
V - que não disponham de título de propriedade; _ 
VI - que tenham o trabalho familiar como base na exploraçao ·das 

atividades na propriedade rural; 
VIl - que obtenham renda bruta anual familiar ,d_e até R$~0.00_~,?0, 

excluídos os proventos vinculados a beneficiOS prev1denc1anos 
provenientes de atividades rurais. _ _ _ 

Art. 4° - Os créditos podem ser concedidos de forma md1v1dual, 
coletiva (quando formalizados com grupo de jovens agric~ltores 
familiares, para finalidades coletivas) ou grupal (quando formalizados 
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com grupo de jovens agricultores, para finalidades individuais), 
com base nos princípios do associativismo e do cooperativismo. 

§ 1 o - A liberação dos créditos exigirá projeto técnico que demonstre 
a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do 
empreendimento. 

§ 2° - A EMATER-MG e os sindicatos de trabalhadores rurais serão 
os responsáveis pelo fornecimento da carta de aptidão para o acesso 
ao crédito. 

Art.· 5° - O Poder Executivo, através de regulamentação, disporá 
sobre as fontes de recursos para a viabilização do Programa Primeiro 
Crédito para a Juventude Rural, bem como sobre as formas de 
garantia para concessão do crédito pelas instituições financeiras 
credenciadas. 

Art. 6° - A gestão do Programa se dará através de um Conselho de 
Administração formado pela EMATER-MG, o qual deliberará sobre a 
fiscalização, a aplicação dos recursos e a inclusão de novos jovens 
rurais. 

Art. 7° - A prestação de contas será feita pelo Conselho da 
EMATER-MG e pelos agentes financeiros credenciados pelo Poder 
Executivo, que serão os responsáveis pelo acompanhamento da 
liquidação dos créditos nas respectivas datas de vencimento, dentro 
de cada modalidade de crédito, nos mesmos modelos adotados na 
liberação dos recursos na linha do PRONAF. 

Art. 8° - A assistência técnica, a extensão rural e a formação 
profissional, vinculadas ao Programa Primeiro Crédito para a 
Juventude Rural, se darão nos termos dos arts. 247 e 11, inciso VIII, 
da Constituição Estadual e serão prestadas: 

I - pela EMATER-MG; 
11 - pelas Secretarias Municipais de Agricultura, através dos seus 

Conselhos Municipais Agropecuários; 
111 - por associações de produtores, cooperativas, universidades e 

outras instituições conveniadas. 
Art. go - Os limites e os prazos para reembolso dos financiamentos 

serão os seguintes: 
I - custeio: o limite máximo será R$3.000,00 (três mil reais), com 

prazo de um ano para liquidação do financiamento, a partir da 
contratação; 
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11 - investimento: o limite max1mo será R$1 0.000,00 (dez mil 

reais), com prazo de oito anos para a liquidação do financiamento, 
incluídos três anos de carência, a partir da contratação, sendo que, no 
caso específico de reflorestamento, os prazos serão de doze anos 
para a liquidação e seis anos de carência; 

111 - aquisição de terra: o limite máximo será R$25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais), com prazo de vinte anos para a liquidação do 
financiamento, incluídos três anos de carência, a partir da contratação. 

Parágrafo único - Os limites de crédito para cada modalidade de 
financiamento serão atualizados monetariamente a cada exercício 
fiscal, tendo por base a poupança. 

§ 1 o - Os jovens beneficiados pelo Programa poderão ter renovação 
automática de seu contrato como bônus de adimplência, quando os 
pagamentos forem efetuados nos seus respectivos vencimentos, até o 
final do contrato. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Os jovens têm merecido apenas referências nos 

processos de negociação de políticas junto aos órgãos oficiais e como 
parte de estatísticas e registros, mas pouco se tem feito para 
considerá-los como pessoas beneficiárias nos programas de crédito 
para agricultura no Brasil. 

A juventude tem uma importância vital para o futuro da agricultura 
familiar em Minas Gerais e no Brasil, mas há algum tempo tem estado 
à margem das principais políticas públicas adotadas pelos Governos, 
principalmente em relação ao acesso ao crédito. Outra dificuldade 
enfrentada pela juventude rural ocorre- no acesso às novas 
tecnologias, a qual prejudica o uso destas no processo produtivo e 
reduz sua competitividade no mercado globalizado e dinâmico do 
setor agropecuário. 

Atualmente, menos de 20% da população mineira é rural. Uma 
forma de viabilizar social e economicamente parte da juventude, para 
que permaneça no meio rural, gerando -renda e emprego, é utilizar 
alternativas que propiciem o desenvolvimento sustentável e

1 
assim, 

garantam a manutenção dos jovens no meio rural. 



~--------------------------- ~----------------------------~ 
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flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura A opção pelo atual modelo d d . 1800 
brasileira deixou a agricultura fa e T es~nvolvlmento da ~Wicultura 
específicas para a juventude ru~: 1~ adm_arg~m das pol1t1cas públicas 
águas contaminadas, excluindo ~sse: eira e solos emp~brecidos e 
preservação da biodiversidade seg_mento estrateglco para a 
brasileira. e a garantia da segurança alimentar 

d 
Ess~ processo teve influência direta na saída em massa d . 

o me1o rural. Hoje temos no cam _ e JOVens 
idade média superior a 55 anos ~o uma popul_açao envelhecida, com 
as condições atuais das política~ p~~- perspectivas de ~elhorias caso 

Na Constituição Federal no C 
1
?as permaneçam malteradas. 

Agrícola e Fundiária e da Reforma ~~t~l~ 1~, ~ue trata da Política 
191, o papel do Governo Federal grana,_ efme-se, nos arts. 184 a 
setor agropecuário. no apolo ao desenvolvimento do 

A finalidade do Programa p · · C , . , 
atividades agropecuárias e :~~elro redlt~ _e dar apoio financeiro às 
emprego direto da força de traba~~ro~ec_uanas exploradas me~~antE? 
uma linha de crédito específica par o_ o JOVem _rural e _sua famllla. E 
e 32 an . . . _a JOV~ns rurais, com Idade entre 18 

propriedad~~· n;~~rmv~~~o peoscs~bp~~~;aç~ovet~ti~entos e cu~t.ei_? na 
terra. ecnlca e na aqu1s1çao de 

O Primeiro Crédito atenderá a u d . . 
interesse social Apoiará ma emanda repnmlda de grande 

desenvolvimento ~conômico e s~~ial ~et~· fu~da~ental, para o 
custo da geração de um em , e I nas erals. Alem disso, o 
que no meio urbano. Ress~~t~~~e n~uare~ agrícola é 28 vezes menor 
responde mais rapidamente ~ e o . setor da economia que 
Programa Primeiro Crédito é m _aos ~nvestlmentos realizados. O 
Poder Executivo Estadual em ai~ um mstrumen~o que se oferece ao 
familiar em nosso Estado. apolo ao desenvolvimento da agricultura 

- Publicado, vai o projeto às Comissõe d . , . 
Agropecuária e de Fiscalização F" . s e Justiça, de Politlca 
do art. 188 c/c o art 102 do R . mancelra para parecer, nos termos 

' · ' eg1mento Interno. 
. PROJETO DE LEI No 768/2003 

P~~~~~~ ~e~~e!~~~~~~~ur~o aGo~=r~o F~deral no _Conselho Estadual da 

janeiro de 2002, que dispõ~ sobr: ~e pe~l~ti~a Lde~ ~;0~~~~1à ~~n~ ed: 

no Estado e dá outras providências. · 
A Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Acrescente-se o seguinte inciso XVI ao art. 16 da Lei no 

14.181, de 2002: 
"Art. 16- ............................... . 
1- ................................... . 
XVI - um representante da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca, do Governo Federal, ou o ente público que a este suceda.".· 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O IBAMA, único órgão público federal a compor o 

Conselho Estadual da Pesca e da Aquicultura, atua exclusivamente na 
fiscalização, não possuindo competência institucional para realizar 
acompanhamento técnico e formular políticas públicas que estimulem 
o aproveitamento racional dos recursos pesqueiros e da aquicultura. 

À luz do ordenamento administrativo federal e tendo em vista a 
grande contribuição que os agentes públicos federais têm a oferecer 
ao Estado, consideramos oportuno propor a inclusão da nova 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Conselho criado pela 

. Lei no 14.181, de 2002, o que, esperamos, só fará aprimorar esse 

texto legal. 
. O tema é da competência do Estado, podendo, no máximo, haver 
dúvida quanto à regularidade da iniciativa parlamentar, tendo em vista 
o disposto no art. 66, 111, "e", da Constituição do Estado. 

No entanto, observou-se o mesmo problema quando da proposta 
original, que resultou na lei que ora se pretende alterar. Na ocasião, 
tendo em vista o amplo debate sobre o tema realizado com órgãos do 
Poder Executivo, do qual participaram o Instituto Estadual de 
Florestas - IEF - e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, lançou
se mão do disposto no art. 70 da mesma Constituição, onde se 
estabelece que a sanção supre o vício de iniciativa. 

Esperamos que prevaleça esse mesmo raciocínio quando da análise 
da proposta que fazemos, pois que, salvo melhor juízo, apresenta-se 
cristalino o aprimoramento do texto legal, uma vez que fica 

1 
' 



assegurada a inclusão da Secretaria Especial da Aquicultura e 
Pesca no Conselho Estadual da Pesca e da Aquicultura. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio 
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
~o 775/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Sr. José Nepomuceno da 
Silva pela ~ua posse como Desembargador no Tribunal de Justiça do 
Estado .. (-A Comissão de Administração Pública.) 

No 776/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Integração Nacional com vistas a que sejam 
destinados recursos à CODEVASF. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

No 777/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja dada nova 
re~ação ao parágrafo único do art. 1 o do Decreto no 42.897, de 2002. 
(-A Comissão de Saúde.) 

No 778/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado apelo aos Deputados que compõem a Bancada de Minas 
Gerais no Congresso Nacional a fim de que solicitem ao Banco 
Central informações sobre a fiscalização das operações realizadas 
pelas empresas que administram o sistema de consórcios. (- À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

No 779/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado ao 
Secretário da Educação pedido de informações sobre o cumprimento 
das Leis nos 8.503, de 1983, e 10.315, de 1990. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja constituída 
comissão para estudo e implantação do Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social- IMRS. (-À Mesa da Assembléia.) 

. Comunicações 
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri 

Torres. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Biel Rocha. 
O Deputado Biel Rocha*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
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Deputados, senhoras e senhores; a política externa do Governo 
Lula é o motivo que me leva a ocupar a tribuna desta Casa nesta 
tarde. Além de fazer um pequeno balanço e uma avaliação do 
momento vivido pelq País no que diz respeito às questões 
internacionais, faço um alerta aos empresários mineiros. Creio, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, que os empresários de Minas e suas 

. entidades representativas deveriam acompanhar com mais denodo e 
dedicação os passos dados pelo Governo Lula na sua política externa, 
como bem a descreve o Assessor Especial da Presidência da 
República, Prof. Marco Aurélio Garcia, como uma nova opção de 
desenvolvimento. Considero ser este pronunciamento uma modesta 
contribuição, para que nossa Assembléia Legislativa também participe 
deste novo momento político vivido pelo País. Faço isso por ser um 
entusiasta da nova opção empreendida pelo Governo Lula e por 
representar o PT na Cqmi§_~ão de Turismo, Indústria e Comércio desta 
Casa. 

Em primeiro lugar, cabe salientar que a mudança realizada por 
Lula não é figura de retórica, nem coloca o Presidente no epicentro 
de viagens e eventos ao redor do mundo. A diferença crucial entre 
as políticas externas de FHC e de Lula pode ser resumida de forma 
absolutamente didática e sintética. 

Enquanto Fernando Henrique - um reconhecido poliglota - viajou 
pelo mundo afora para dizer em discursos proferidos em vários 
idiomas que o Brasil aceitava inserir-se de forma subalterna na 
lógica neoliberal e do pensamento único, Lula, em todas os seus 
pronunciamentos internacionais, tem dito em alto e bom som e em 
um português claríssimo que o Brasil quer se inserir soberanamente 
neste mundo globalizado, quer reforçar seus laços com o Mercosul e 
com a América Latina, e que isso faz parte de um projeto estratégico 
- um novo conceito de desenvolvimento nacional atrelado a 
parceiros e não a algozes. 

No domingo passado, Lula foi a Buenos Aires prestigiar a posse de 
Néstor Kirchner na Presidência da Argentina. Antes, esteve em 
Lima, participando de reunião do chamado Grupo do Rio, onde, 
entre outras questões, não só defendeu maior intercâmbio dos 
países do continente, mas também fez veemente defesa da entrada 
de Cuba no agrupamento. 
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Antes, Lula e o Brasil já haviam exercido papel crucial na 

pacificação da Venezuela e, da mesma forma, vêm se colocando à 
disposição para solução negociada diante dos desafios ainda 
maiores vividos pela Colômbia. 
, Na Europa, foi ovacionado quando de sua visita oficial à França e 
a Alemanha; da mesma forma, havia sido o destaque da reunião de 
Davos, onde, no Fórum Econômico Mundial, se colocou como ponte 
entre este e o Fórum Social de Porto Alegre. Na ocasião lançou um 
brado em defesa dos países pobres e da necessidade de um 
mutirão para acabar com a fome em escala mundial. 

De forma transparente e soberana, Lula também avistou-se com o 
Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e não se intimidou 
diant~ do todo-poderoso, manifestando sua recusa em apoiar os 
amencanos em sua aventura colonialista no lraque, bem como 
apresentB:ndo os pressupostos da política externa independente que 
pretende Implantar. No dia 20 de junho, os dois mandatários voltam 
a se encontrar. Mais uma vitória desta nova maneira de se fazer 
política internacional. 

Espera-se, ainda para este ano, visita de Lula à África. Foi 
convida~o pelo Presi_~ente, da França, Jacques Chirac, a participar 
de reumao do G-8 e Ja esta sendo gestada pelo ltamaraty sua ida a 
um dos paíse~ do Golfo Pérsico, viagem que será antecedida por 
uma grande fe1ra de produtos brasileiros exportáveis. 

Esta reviravolta que Lula dá na política externa brasileira não é 
mera questão ideológica. É mudança de mentalidade de um país 
que_ ~uer mostrar sua grandeza. São visões bem delineadas pelo 
Palac1o do Planalto, que contam com a competência do Chanceler 
Celso Amorim, com a clarividência do Secretário Executivo do 
ltamaraty, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e com o crivo, o 
aval e o apoio do Secretário Especial Marco Aurélio Garcia. 

O B~asil não quer confronto com os Estados Unidos. Até porque 
este g1gante do Norte absorve cerca de 25% de nossas exportações. 
O que o Brasil de Lula quer é ampliar seu leque de parceiros, 
estabelecer acordos bilaterais com outras nações e fomentar 
acordos regionais· que tragam benefícios mútuos e permitam a 
construção de um mundo multipolar. E não apenas o predomínio de 
uma única superpotência, como ocorre desde o fim da União 
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Soviética. 
Com relação ao fortalecimento do Mercosul, a vitória de Kirchner 

na Argentina e todos os seus pronunciamentos públicos já 
demonstram que o Brasil e este país vizinho se encontram num 
novo patamar de relacionamento político, · o que· permitirá um 
revigoramento harmonioso do mercado comum com o Paraguai e o 
Uruguai, tornando-se uma unidade econômica. ,J· 

Deixemos as rivalidades para o terreno do futebol. Daí, para uma 
relação mais estreita com Chile, Bolívia, Venezuela, Peru e outros 
países do continente será um passo. O Presidente Lula quer, a curto 
e médio prazos, que os próprios países da região criem um banco 
de desenvolvimento regional, que possa ser a alavanca de uma 
nova forma de relacionamento político e comercial entre as nações 
da América e Caribe. 

Em suma, não queremos confronto com o "Gigante do Norte", mas 
fortalecer nossa musculatura para um enfrentamento político e 
econômico, que favorece o mais forte apenas quando se dá de país 
para país. A pura e simples adesão do Brasil à ALGA, como queriam 
águias e tucanos, felizmente não ocorrerá no Governo Lula. O 
fortalecimento de laços políticos e comerciais com a América Latina, 
África, Europa e Ásia nos dará forças suficientes para discutir com 
os americanos de forma autônoma e soberana. Se , antes, na 
Oposição, éramos intransigentes quanto à ALGA, algo do tipo "não 
quero, não gosto, não vou", hoje admitimos sentar à mesma mesa, 
mas com uma pauta de discussão, agenda e propostas próprias. 
Dentro desse exemplo de maior intercâmbio com os países latino
americanos, o Governo Lula, por meio Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, está liberando 
uma linha de crédito no valor de US$1.000.000.000,00, para que a 
Venezuela possa comprar produtos e serviços brasileiros, com a 
garantia de seu petróleo. Encontram-se em estudo empréstimos
semelhantes à Argentina e, em quantia um pouco inferior, à Bolívia
com a contrapartida do gás-, e ao Uruguai. 

Abro parêntese para ressaltar que, se o BNDES serviu para 
financiar o desastroso programa de privatização de Fernando 
Henrique Cardoso - a famosa "privataria", nos dizeres do jornalista 
Élio Gáspari -, hoje cumpre outra determinação política. O \BNDES 

\ , 

~~~--------~------------~ 
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de Lula fomenta as exportações, sem esquecer do chamado 
microcrédito para pessoas físicas ou pequenas empresas. Este ano, 
o BND_ES e~pera chegar a 1 milhão de operações desse tipo, contra 
100 m1l praticadas no ano anterior, segundo meta do Presidente da 
instituição, Carlos Lessa. 

Esse quadro, extremamente positivo, da nova inserção 
internacional do Brasil no mundo é o que me leva a alertar o 
emp.resaria?o mineiro. As relações entre as nações têm muito de 
pol1t1ca e diplomacia, mas trazem, sobretudo, oportunidades únicas 
na área do comércio. Os empresários mineiros devem estar atentos 
aos no~o.s tempos, disputando, em condições de igualdade com 
empresanos de outros Estados, o promissor mercado que se abrirá 
para os produtos brasileiros. 

Como integrante da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
desta <?asa, sei das agruras e dificuldades por que passa o setor 
produd1vo. em nosso Estado. Falta de crédito e/ou juros extorsivos, 
mercado mterno paralisado, entre outras, são razões suficientes 
par~ que cri?tividade e competência sejam colocadas no lugar das 
que~xas e magoas, e novos mercados sejam conquistados. 
_No~, Deputados mineiros, independentemente de pertencermos ou 

nao a base de sustentação do Governo Lula, não podemos deixar 
de reconhecer duas coisas: o acerto dessa política externa e as 
oportunidades que dela se descortinam. Que Minas e os 
empresários mineiros saibam ocupar este espaço. Será bom para a 
retoma_da do emprego em alguns setores, para a balança comercial 
do Pa1s e, sobretudo, uma contribuição valiosa a todos os que 
def_ende~ essa nova maneira, altiva, ativa e soberana, com que o 
~a1s es~a ~stabelecendo seus laços e suas posições nos foros 
1nternac1ona1s. Essa retomada do Brasil em busca de novos 
mercados está ligada a uma estratégia de desenvolvimento 
n~ci?n~l, _ crescimento econômico, ampliação de empregos e 
d1stnbU1çao de renda. Minas não pode se ausentar desse debate ao 
contrário, deve sair na frente, formulando políticas e ocupa~do 
espaços políticos e econômicos aqui e além-mar. Muito Obrigado! 

* - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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quórum .para a continuação dos trabalhos e encerra· a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 

. 30, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 30/5/2003 
Presidência da Deputada Jô Moraes 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria - André Quintão - Bonifácio 

Mourão - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Márcio 
Passos - Maria José Haueisen - Rogério Correia - Zé Maia. 

Falta de Quórum 
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Às 9 horas, 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 de debates de segunda-feira, dia 2 de 
junho, às 20 horas. . _ . 

ATA DA 9a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE, EM 
22/5/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Doutor Viana, João Bittar e Neider Moreira, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Bittar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 

, passa a palavra ao Deputado João Bittar, para que proceda à leitura 
de ofício do Presidente do SINMED-MG em que solicita a realização 
de audiência da Comissão para se discutir a violência contra os 
profissionais médicos nos. centros de saúde da Capital. O Presidente 
acusa o recebimento das. seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 327/2003, 
em turno único (Deputado Fahim Sawan); 357/2003, em turno único 

·:(Deputado Neider Moreira).; 427/2003, em turno único (Deputapo João 
I 
' 

~~~--------~------------~ 
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Bittar); 364 e 579/2003 (Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 214/2003 
(relator: Deputado João Bittar). Submetidos a votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 603, 615, 662, 673 e 
676/2003. 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 Fahim Sawan, em que solicita seja formulado convite ao 
Deputado Federal Rafael Guerra Pinto Coelho, para comparecer a 
reunião desta Comissão, a fim de trazer informações sobre o trabalho 
da Frente Parlamentar da Saúde na Câmara dos Deputados e a fim 
de que se proponha uma parceria entre essa Frente e esta 
Assembléia, tendo em vista os investimentos federais na saúde do 
Estado; Neider Moreira (2), em que pleiteia seja solicitada à 
Presidência da Fundação HEMOMINAS a instalação de uma unidade 
coletora de sangue no Município de ltaúna; e seja solicitado à 
Secretaria da Saúde o credenciamento do CTI do Hospital Manoel 
Gonçalves, situado no mesmo município; Maria Tereza Lara, em que 
solicita seja realizada audiência pública para tratar da saúde no 
Município de Betim, com os convidados que menciona; Adelmo 
Carneiro Leão, em que solicita seja realizada reunião conjunta das 
Comissões de Saúde e de Direitos Humanos, para discutir a questão 
da violência nos postos de saúde de Belo Horizonte, com os 
convidados que menciona; e Leonardo Quintão, em que solicita seja 
realizada audiência pública com os convidados que menciona, para 
analisar a questão da hemodiálise e da doação de rins no Estado. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados João Bittar, em que solicita seja adiada 
a votação do requerimento do Deputado Chico Simões em que pleiteia 
seja encaminhada ao Ministério Público sugestão para acionar o 
Poder Judiciário a fim de que sejam tomadas providências em relação 
ao concurso público da FHEMIG; e Doutor Viana, em que solicita seja 
adiada a votação do r"equerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco 
em que pleiteia seja realizada audiência pública em conjunto com a 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, na cidade de São 

~------------~------------~ 
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João del-Rei, para se debater o gerenciamento dos resíduos· de 
serviço de saúde- RSS- da área;hospitalar. Cumprida a finalidade da 
réunião, 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, 29 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - João 

Bittar - Neider Moreira. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 22/5/2003 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Gustavo 
Valadares, Leonardo Moreira, Paulo Piau e Weliton Prado, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Carlos Pimenta, Chico Simões, lrani 
Barbosa, Leonardo Quintão e Leonídio Bouças. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro' Vieira, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 700 e 704/2003, e Projeto de Lei 
Complementar n° 24/2003 (Deputado Ermano Batista); 696 e 
707/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 701, 708, 709 e 714/2003 
(Deputado Gilberto Abramo); 702, 71 O -e 711/20Q3 (Deputado 
Leonardo Moreira); 697 e 706/2003 (Deputado Durval Angelo); 703 e 
713/2003 (Deputado Paulo Piau); e 698,- 699 e 705/2003 (Deputado 
Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos do art. 138, 
§ 1°, do Regimento Interno, é aprovada a nova redação do parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 241/2003, que conclui pela 
const,itucionalidade, pela legalidade e pela juridic.idade da matéria, 
com as Emendas nos 1 e 2. O Presidente informa que continuam em 
discussão os pareceres sobre os Projetos de Resolução nos 1 09 e 
111/2003, no 1° turno, que concluem pela antijuridicidade, \pela 
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inconstitucionalidade e pela ilegalidade das referidas matérias 
(relator: Deputado Bonifácio Mourão). Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres dos referidos projetos 
de resolução, registrando-se o voto contrário do Deputado Weliton 
Prado. O Presidente informa que continua em discussão o parecer do 
relator, Deputado Leonardo Moreira, sobre o Projeto de Lei 
Complementar no 4/2003, no 1 o turno, momento em que o Deputado 
Paulo Piau apresenta voto em separado concluindo pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria na 
forma do Substitutivo no 1. O relator acata o voto em separado e retira 
o parecer anterior. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Em seguida, o Presidente informa que continua em discussão 
o parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira, sobre o Projeto de 
Lei no 145/2003, momento em que o Deputado Ermano Batista 
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão do 
referido projeto. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Os 
pareceres sobre os Projetos de Lei nos 132 e 482/2003 (relator: 
Deputado Ermano Batista, o último em virtude de redistribuição), 435 
e 513/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de 
redistribuição), no 1 o turno, deixam de ser apreciados em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores. Após 
discussão e votação são aprovados os pareceres, no 1 o turno, que 
concluem pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela 
ilegalidade dos Projetos de Lei nos 55/2003 (relator: Deputado Weliton 
Prado, em virtude de redistribuição); 152, 290, 291 e 294/2003 
(relator: Deputado Gustavo Valadares). Na fase de discussão dos 
pareceres, no 1 o turno, sobre o Projeto de Lei Complementar no 
7/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de 
redistribuição) e sobre os Projetos de Lei n°s 173/2003 (relator: 
Deputado Gustavo Valadares) e 226/2003 (relator: Deputado Ermano 
Batista), que concluem pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade 
e pela ilegalidade das referidas matérias. O Presidente defere, cada 
um por sua vez, os pedidos de vista do Deputado Weliton Prado. O 
Projeto de Resolução no 535/2003, o Projeto de Lei Complementar no 
10/2003 e os Projetos de Lei nos 185, 263 e 205/2003 são retirados da 
pauta, atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados 
Rogério Correia, Gustavo Valadares, Weliton Prado, Paulo Piau e 

1811 
Leonardo Moreira aprovados pela Comissão. Na· fase de'-. 
discussão do parecer do relator, Deputado Weliton Prado, em virtude 
de redistribuição, sobre o Projeto de Lei no 264/2003 que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, no 1 o turno, o Presidente defere o pedido 
de vista do Deputado Ermano Batista. Após discussão e votação, são 

· . aprovados, cada um por sua vez, os pareceres, no 1 o turno, que 
concluem pela constitucionalidade, ·pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n°S 57 e 126/2003, ambos na forma do 
Substitutivo no 1, tendo recebido este último o Substitutivo no 2, que 
ficou prejudicado (relator: Deputado Gustavo Valadares ); 90/2003 

. com as Emendas nos 1, 2 e 3 (relator: Deputado Leonardo Moreirà -
parecer lido pelo Deputado Ermano Batista); 17 4/2003 na forma do 
Substitutivo no 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 177 e 179/2003, 
ambos na forma do Substitutivo n° 1; 215 com a Emenda n°1 (relator: 
Deputado Paulo Piau - pareceres lidos pelo Deputado Gustavo 
Valadares); 191/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de 

.. redistribuição). É aprovado requerimento em que se solicita seja o 
Projeto de Lei Complementar no 17/2003 convertido em diligência aos 
autores (relator: Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 

·e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
. pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e 
·pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 445, 526 e 533/2003 (relator: 
Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 3a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Chico Simões solicitando seja encaminhado à Mesa da 
Assembléia pedido de instauração de processo com o fim de apurar 
as afirmações do Deputado lrani Barbosa acerca das relações do 
Deputado Durval Ângelo com o tráfico de drogas, efetivadas na 
reunião da Comissão em 22/5/2003. Quanto aos Projetos de Lei n°s 
247, 334, 363, 371' 377, 382, 390, 391' 402, 409, 437, 446, 451 '~455, 
456,457,458,469,470,472,475,485,488,491,496,499,507,514, 
541, 553, 561, 575, 576, 577, que haviam sido redistribuídos1 ao 
Deputado Ermano Batista na reunião do dia 15/5/2003 a PresidMcia 

I 

'---------0-----" 
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torn~ _s~m ~feito. não só a redistribuição, mas também os pedidos 
de d11igenc1as fe1tos pelo relator. 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, 29 de maio de 2003. 
?ebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau - Durval Ângelo -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DACOMISSÃO DE 

, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 27/5/2003 
As _1 O hora_s,_ comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dommgos Sav1o, Jo Moraes, Dalmo Ribeiro Silva Carlos Pimenta 
Dinis Pinheiro, José Henrique e Leonardo Quintão membros d~ 
supracita~a Comissão. Estão presentes, também, 'os Deputados 
Al_b~rto Pmto Coelho, Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Doutor Viana, 
Fab1o_ Avelar, -~ustavo Valadares, Leonídio Bouças, Maria José 
Haue1sen, Manlla Campos, Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira. 
H~v_endo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos 
Sav1o,. declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requenmento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelo~-membros _da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reumao se dest_ma a explanação a ser feito pelo Sr. Antônio Augusto 
Junho Anastas1a, Secretário de Planejamento e Gestão sobre a 
ref_?rma admini_strativa do Estado e as diretrizes que d~finirão as 
açoes ~ ~erem Implementadas no âmbito de sua Pasta e à apreciação 

·da matena constante na pauta. Na oportunidade, o Presidente informa 
que destinará a 1 a Parte da reunião para ouvir o Sr. Secretário de 
Planejamento e Gestão, e registra-se a presença do Sr. Antônio 
Augusto Junho Anastasia, o qual é convidado a tomar assento à 
m_esa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva: auto~ do. r?~u.erimento que deu origem ao debate, para suas 
cons~deraçoes IniCiais. Logo após, o Presidente passa a palavra ao 
convidado, ~ara q~e faça sua exposição. Abertos os debates, segue
se a~pla d1sc~ssao, conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
segu_1da o Pres1d~nte suspende a reunião por 5 minutos para que o 
conv1dado se ret1re. Reabertos os trabalhos, estão presentes os 

-
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Deputados Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro e 
Leonardo Quintão. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
.compreendendo a discussão e a votação de ·. pareceres sobre 
.·proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, com as Emendas nos 

. 1 e 2, apresentadas, no 2° turno, do Projeto de Lei no 35/2003 
(relatora: Deputada Jô Moraes). Na fase de discussão do parecer do 
relator, Deputado Domingos Sávio, que conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar no 21, no 1 o turno, o Presidente defere o 
pedido de vista do Deputado Leonardo Moreira. Passa-se à 3a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja 

. formulado voto de congratulações com Sra. Marlene Oliveira Neves, 
que figura como 1 a colocada na lista tríplice para escolha do Defensor 
Público Geral de Minas Gerais, e seja encaminhado ao Governador do 
Estado apelo para sua efetiva nomeação. 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, 29 de maio de 2003. 
, Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonardo Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 254/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei no 254/2003, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de 

lturama. 
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento .Interno. \ 
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Fundamentação 
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas 

c~rentes da, região onde se situa, combatendo a fome e a pobreza; 
v1s~, ;a~bem,. a promover atividades esportivas, culturais e de 
ass1stenc1a soc1al, desenvolvendo e incentivando a solidariedade e a 
integração entre os moradores, acolhendo os menos favorecidos os 
adolescentes e os idosos. ' 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

254/2003. . 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 284/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 284/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, visa 

a declarar de util~d?~e pública a Guarda Mirim de lpatinga - GMI -, 
com sede no Munrc1p1o de lpatinga. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Cons!itui9ão . e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitUCionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1. Cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
':'- Guarda Mirim de lpatinga tem por objetivo acolher em seu quadro 

cnanças e adolescentes de famílias de baixa renda na faixa etária de 
1 O a 18 anos de idade, motivando-os para a prática do bem e da 
ordem. 

Para tanto, a entidade os prepara através de cursos 
profissionalizantes e educação comportamental, além de oferecer 
oportunidades de prestação de serviços leves, afastando-os do vício e 
da ociosidade. 

Em vista da relevância da entidade, entendemos ser pertinente e 
merecido o título declaratório de utilidade pública que se lhe pretende 
outorgar. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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284/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de· Constituição e 

Justiça. 
__ Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 

I. 

. Pinduca Fe.rreira, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 365/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto e originada do ex-Projeto de Lei 
no 2.253/2002, a proposição em tela tem por objetivo instituir o Dia da 
Adoção Infantil, a ser comemorado anualmente em 12 de setembro. 

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 1 02, 111, "a", do 
He.gir;n.e'Q1oilnterno, o projeto de lei foi publicado no diário oficial e a 
-segulr~~~distntfuído;;:·E:a--:~·esta Comissão a fim de ser apreciado 
prelimfnarm~hté~qtianto'áos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

· Fundamentação 
De acordo com o texto da proposição, a data comemorativa que se 

pretende instituir servirá para reavivar a memória sobre aqueles que 
resolveram receber no seio de sua família uma criança e, ao mesmo 
tempo, fazer com que as pessoas em geral se lembrem da 
importância da adoção. 

Sobre o assunto, devemos salientar aqui o princípio atinente às 
competências instituídas na Constituição da República. Nela, está 
consagrado que o Estado Federal brasileiro se caracteriza 
essencialmente pela repartição de competências entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios, dotados todos de 
autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando 
competência legislativa própria, respeitados os limites materiais 
estampados no ordenamento jurídico. 

O constituinte de 1988 acolheu o princípio da predominância do 
interesse, cabendo à União as matérias em que predomina o interesse 
geral, aos Estados as de predominante interesse regional e aos 
municípios os assuntos de interesse local. Assim, no que tange à 
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela 
União estão listadas no art. 22 da Lei Maior. · 

A competência legislativa do município, por sua vez, está prevista no 
art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas ~obre 
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal ·e 
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est~dual, para melhor atender às suas peculiaridades. 

Finalmente, a regra básica para a delimitação da competência do 
~stado federado está consagrada no § 1 o do art. 25 da referida Carta. 
E a c~amada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias 
qu_e nao se e~qua~r~m no campo privativo da União ou do município. 

A luz dos dlsp?s1t1v?s men~io~ados, está claro que a instituição de 
dat_~ comemorativa ~~o. const1tu1 assunto de competência privativa da 
Un1ao nem ~o mun1c1p1o ~ pode ser objeto de disciplina jurídica por 
parte de qua1squer das entidades componentes do sistema federativo 
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional d~ 
Estado para a edição de normas sobre a matéria. 

Conclusão 
Em. f~ce . do exposto, ~oncluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 365/2003. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 385/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De in.ici~tiva d.o Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem 
por ObjetiVO S~J~ alter~da a Lei n° 9.583, de 6/6/88, que institui a 
Medalha do Mento Amb1ental do Estado de Minas Gerais. 

Nos ~e~mos. dos ~rts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
propo_s1ç~o fo1 p~blicada no diário oficial e a seguir encaminhada a 
este orgao co!eq1~do a fim .de ser examinada preliminarmente quanto 
aos aspectos JUrldlco, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição sob comento pretende alterar lei ordinária e, sendo ela 

da mesma espécie, a iniciativa cabe a qualquer parlamentar desta 
Casa, conforme .dispõe o art. 65, c/c o art. 66, da Constituição do 
Estado. <?_om efe.lto, aquele dispositivo atribui a qualquer membro da 
Assemble1a , L.eg1slati~a a competência de propor projeto de lei, 
enqu_an~o o ultimo def1ne as matérias de iniciativa privativa de cada um 
dos orgaos ou autoridades ali elencados. 

A alteração ora pretendida incide sobre o art. 2° da Lei no 9.583 de 
1988, que preceitua, "in verbis": ' 
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"Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do 
Estado, mediante proposta do Plenário do Conselho de Política 
Ambiental- COPAM -,da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Meio Ambiente. 
Parágrafo único- Não ultrapassará 10 (dez) o número de pessoas, 

empresas e instituições a serem agraciadas anualmente". 
A seguir, apresentamos a redação que se pretende dar a esse 

artigo, após o que, por efeito de comparação, ficarão evidenciadas as 
mudanças por ela implantadas. · 

"Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, na 
data comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mediante 
proposta do Conselho da Medalha, composto de 6 (seis) membros, 

com a seguinte composição: 
1 - Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, que o presidirá; 
11 - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Estado; 
111 - 1 (um) representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis- IBAMA; 
IV- 1 (um) representante do Instituto Estadual de Florestas- IEF; 
V - 1 (um) representante do Conselho de Política Ambiental 

COPAM; e 
VI - 1 (um) representante da Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais- PMMG. 
Parágrafo único - Não ultrapassará 15 (quinze) o número de 

pessoas, empresas e instituições a serem agraciadas anualmente". 
Nota-se que a primeira inovação do dispositivo diz respeito à 

definição da data de concessão da Medalha, o que, por si só, não 
atenta contra qualquer norma jurídica. 

A alteração seguinte apóia-se em que a concessão da Medalha, em 
vez de ser feita exclusivamente pelo Plenário do COPAM, passa a ser 
de competência de um outro conselho, especificamente constituído 
por representantes de vários órgãos e entidades públicos. Neste caso, 
também não haveria vício de natureza constitucional, não fosse a 
circunstância de que faz parte desse Conselho representante de 
órgão federal, o IBAMA. Explica-se: nenhum Estado Federado pode 
impor a um órgão da União que faça ou deixe de fazer qualquer coisa. 
Dessa forma, é necessário· seja banida do Conselhp a 

I 

~~~~------~------------~ 
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Arnda com relação a essa se -
traduzida como cria ão de u , g~nda alte~açao, que pode ser 
P~de; Executivo - oç Conselh: d~rg~~ essencralmente vi~culado ao 
prrncrpio poderia configurar um vício d_al_h~ ~· cab~-no_s drzer que a 
no art. 66 111 "e" d C . . - de rnrcratrva, haja vrsta o disposto 

, ' ' , a onstrturçao mine·r d . 
materia legislativa de iniciativa I . r a, ao etermrnar que é 
estruturação e extinção de Secreextc ~srvda dEo Governador "a criação, 

'd arra e stado ó - A 

entr ade da administração indiret , C ' rgao autonomo e 
desfaz à luz da norma contida n~ § ~ntudo, o aparente conflito se 
~~t~dual, segundo a qual "a san - 2 do art. 70 da ~~sma Carta 
rnrcrativa do Poder Executivo n çao expr.ess~ ou tacrta supre a 

A últ. . 0 processo legrslatrvo" 
rma e tercerra modificaçã · t d . · majoração do número d 0 rn ro uzrda n.o texto refere-se à 

agraciadas anualmente ~!essoas, em~resas e rn~tituições a serem 
não importa conflito jurídico. passa a qurnze. Tambem essa alteração 

Cabe observar, no que tan e , b , . . . 
conveniência de se apertei oar 

0 
~ a oa ;ecnrca . legrslatrva, a 

fazendo referência, no s~u "ca t u~'o ~o ~~t. 1 do projet?. de lei, seja 
estabelecendo que 

0 
representa~e d a t e~ a ser modrfrcada, seja 

mesmo que preside a Comissão d e~ a a~a no Conselho seja o 
nome por extenso do COPAM e ~ero Ambre~te, seja retificando o 

definir quem presidirá as reuniõe~ ~~e C~~=~~o~rrando parágrafo para 

Neste ponto, cumpre-nos escla . . 
oriunda de projeto de lei d . r~~e~ que a ler objeto de alteração, 
regulamentação específica a~a ~~cratrva pa~la,m.entar, necessita de 

. fe!to pelo Executivo, signifi~ dizer a plena efrc~?ra, o que, n~o .sendo 
for concedida. Por outro lad d't que, na pratrca, a honrarra jamais 
dispõe sobre a organiza oã~ r ou-se, em 1.997, a Lei no 12.581' que 

Ambiente e Desenvolvime~o S~~e~:~~~t~r~E~:D ~stado do. Meio 
seu art. 24, 0 Diploma de Méri . e que erra, em 
propósitos da medalha. to Ambrental, com os mesmos 

A idéia de homenagear aqueles 
manutenção da qualidade amb· t qlue se destacam na proteção e 
louvável, uma vez que .as co~eunn~ em nosso E~tado é bastante 
reconhecem a necessidade de r dades e a s~credade em geral 
recuperar o que foi degradado C p ~s~rvar o mero ambiente e de · on u o, em nome da racionalização 

~---------~------~~~ 
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dos atos administrativos, entendemos ser desnecessária a 
existência de duas honrarias com o mesmo objetivo. Deve-se, 
portanto, extinguir ,o diploma criado em 1997, ..incorporando-o à 
medalha que ora sépretende criar. . · . -

A fim de corrigir essa e outras distorções já mencionadas, 
apresentaremos o Substitutivo no 1 , que tem a característica de não 
desvirtuar o espírito que motivou a elaboração do projeto. · · 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 385/2003 na 

forma do seguinte Substitutivo no 1. ' 
SUBSTITUTIVO No 1 

Altera a Lei no 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medalha 
do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os arts. 1 o e 2° da Lei no 9.583, de 6 de junho de 1988, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica instituída a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de 

Minas Gerais, a ser concedida, anualmente, durante as 
comemorações alusivas à Semana do Meio Ambiente, às pessoas 
físicas e jurídicas que se tenham destacado por relevantes serviços 
prestados ao Estado nas atividades de melhoria do meio ambiente, de 
proteção dos recursos hídricos e de conservação da natureza. 

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada do diploma 

correspondente à honraria. 
Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, 

mediante proposta do Conselho da Medalha, que terá a seguinte 

composição: I - o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 11 - o Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais da Assembléia Legislativa do Estado; 
111 - um representante da Superintendência do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - IBAMA - em Minas 

Gerais; 
IV- um representante do Instituto Estadual de Florestas- IEF; 

..._____..,--------0 ___ ____. 
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V - um membro do Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM -, escolhido entre os representantes de entidades de classe e 
organizações não governamentais; 

VI - um representante das Companhias Florestais da Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais - PMMG; 

VIl - um representante da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
FEAM; 

VIII - um membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH -, escolhido entre os representantes de entidades de classe e 
organizações não governamentais; e 

IX - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
IGAM. 

§ 1 o - O Conselho será presidido pelo Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

§ 2° - Não ultrapassará quinze o número de pessoas físicas e 
jurídicas a serem agraciadas anualmente.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 

24 da Lei no 12.581, de 17 de julho de 1997. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Ermano 

Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 427/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
. em tela pretende declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar 

de Paraguaçu, com sede nesse município. 
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Hospitatar de Paraguaçu é uma sociedade civil 

filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a 
administração e manutenção do Hospital e Maternidade São 
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Francisco de Assis, bem como o desenvolvimento de outras r 

atividades __ de assistência social inerentes à área de saúde, como· o 
atendimento médico em geral, oferecido gratuitamente à população de 
baixa renda. 

Diante do exposto, consideramos a entidade habilitada a receber o 
título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

427/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
João Bittar, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETOOE LEI No 654/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei sob comento, do Deputado Neider Moreira, visa 

declarar de utilidade pública o Conselho do Idoso da Região Oeste de 
Belo Horizonte, com sede nesse município. 

Após ser publicada em 26/4/2003, a proposição foi encaminhada a 
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da 
matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a"; do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Na análise da documentação juntada aos autos do processo, 

constatamos que a entidade postulante do título declaratório 
comprovou ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há 
mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas que não 
recebem remuneração para o exercício dos seus cargos. Demonstra, 
ainda, que serve desinteressadamente à coletividade, pois os arts. 25 
e 26 do seu estatuto trazem o compromisso de que "as atividades dos 
diretores e conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios, 
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem". Além disso, 
estabeleceu-se que a entidade "não distribuirá lucros, resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, 
sob nenhuma forma ou pretexto"; e o art. 29 determina que, "no caso 
de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão destinados 
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a u_ma outra congênere, com personalidade jurídica, que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade 
pública". 

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98, não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa. 

Em vista do 
constitucionalidade e 
forma apresentada. 

Conclusão 
aduzido, concluímos pela juridicidade, 

legalidade do Projeto de Lei no 654/2003 na 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 661/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de 
Riachinho, com sede naquele município. 

Nos ~e~mos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
propos_1çao publicada no diário oficial, em 1°/5/2003, e a seguir 
encammhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente seus aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade possui personalidade jurídica, 
encon~ra-se_ em _func~namento há mais de dois anos, os cargos de 
sua d1retona nao sao remunerados e os diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Verificamos, ainda, que o art. 11, § 2°, do estatuto da entidade 
dispõe que nenhum membro de sua diretoria poderá ser remunerado 
~ ~ualquer título pelo exercício do cargo e, no seu art. 33, parágrafo 
un1co, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente 
será destinado a uma .entidade congênere, legalmente constituída e 
com registro no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, o"s requisitos estabelecidos 
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no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o 
processo declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice 
à continuidade da tramitação do referido projeto. · 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 661/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo 

Valadares - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 670/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em exame visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
Aeroporto, com sede no Município de João Pinheiro. 

Conforme procedimento estabelecido no art. 188, c/c o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno, a proposição, publicada no "Diário do 
Legislativo", em 6/5/03, foi distribuída a esta Comissão p~r~ _ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos Jundlco, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
Na disposição do art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que re.~ula a 

matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de utilidade 
pública, deve ser uma associação, fundação ou socied~dAe civil. co_m 
personalidade jurídica, ter em sua direção pessoa_s 1doneas, na? 
remuneradas pelo exercício de suas funçoes e serv1r 
desinteressadamente à comunidade, querendo isso significar que não 
distribui lucros, vantagens ou bonificações a seus dirigentes ou sócios, 
investindo toda sua renda em seus próprios objetivos. 

Compulsando a documentação apresentada, que integra os a~tos 
do processo, constatamos a estrita observância desses prece1tos 
legais. Apontamos ainda o compromisso da entidade, registrado ~m 
seu estatuto, nos arts. 26 e 28, de que "todos os cargos e funçoes 
exercidas pelos sócios são de natureza gratuita, não podendo ser 
remunerados pela associação, assim como não serão distribuídos 
lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associado~ ~u 
mantenedores, sob nenhuma forma."; e de que, "em caso de ext1nçao 

I 
I 

~~----------~------------~ 
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da Associação, todo o patrimônio pertencente a ela será 
destinado a uma entidade filantrópica legalmente constituída, que 
funcione no Município de João Pinheiro e que esteja regularmente 
registrada no Conselho Nacional de Serviço Social". 

Verificado o cumprimento das exigências impostas à matéria, não 
vemos óbice à sua tramitação nesta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 670/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 688/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho Central da 
Sociedade de São Vicente de Paulo de Rio Espera, com sede nesse 
município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a esta 
Comissão, a fim de se examinar preliminarmente os aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame à documentação que instrui os autos do processo, 

constatamos que a referida entidade possui personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de 
sua diretoria não são remunerados e os seus Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Verificamos que estão atendidos, entre outros, os requisitos 
estabelecidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe 
sobre o processo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do expo~to, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 688/2003. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
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Sebastião Na varro Vieira, Presidente e relator - Erma no Batista'
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.· 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 690/2003 

_Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa dà Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei no 
690/2003, pretende declarar de utiJidade pública a Associação dos 
Surdos de Betim- ASB -,com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 1 0/5/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 

, disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados 
no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, 
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. 
Verificamos que o parágrafo único do art. 4° do seu estatuto prevê que 
será gratuito o exercício de qualquer cargo e não serão distribuídos 
por qualquer forma ou título, lucros ou bonificações aos seus 
diretores, conselheiros, associados ou equivalentes, e o parágrafo 
único do art. 55 estabelece que, sendo dissolvida a Associação, seus 
bens serão destinados a entidades assistenciais congêneres. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 690/2003 nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 15/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar no 15/2003, de autoria do Deputado 

Sargento Rodrigues, determina a contagem do· tempo dos militares 
excluídos da Polícia Militar do Estado em virtude do movirT)ento 
reivindicatório de junho de 1997, nos termos que especifica. \ 
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~ubl.lca.da, no "~i á rio do Legislativo" de 4/4/2003, a proposição 

fo1 ?l~tnbu~da ~s. Comissões de Constituição e Justiça, de 
Admm1straçao Publica e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber pareceres, nos termos dõ' art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

O projeto em referência tramitou na legislatura passada com 0 no 
33/20~0 e foi arquivado ao término dessa legislatura, tendo sido 
posten?rment.e desarquivado em virtude de requerimento do autor, o 
qual fo1 defendo pela Presidência em 26/3/2003, na forma do inciso 
XXXII do art. 232 do Regimento Interno. 

. ~~b~ a esta Comissão apreciar, preliminarmente, os aspectos de 
JUndlcldade, constitucionalidade e legalidade da matéria, o que 
passamos a fazer na forma que se segue. 

Fundamentação 
O Projeto, de Lei Complementar no 15/2003 tem o escopo de 

asse~urar as praças do Corpo de Bombeiros Militar que foram 
exclu1das da Polícia Militar em decorrência do movimento 
reivindicatório de 1997 e que fizeram a opção prevista no art. 12 da 
Emenda à Constituição no 39, de 1999, a contagem do tempo de 
afastamento para todos os efeitos de direito, especialmente para fins 
de aposentadoria, disponibilidade e percepção de gratificações e 
vantagens decorrentes da graduação. 

Com .a pro~ulgação da Emenda à Constituição no 39, o Corpo de 
Bombeiros Militar, que era uma unidade administrativa da estrutura da 
Polí~ia _Militar, foi desmembrado desta corporação, transformando-se 
em orgao permanente do poder público, na condição de força auxiliar 

· e reserva do Exército, subordinado diretamente ao Governador do 
Estado. 

O "caput" do art. 12 da citada emenda determina a inclusão, nos 
quadros do Corpo de Bombeiros, das praças da Polícia Militar 
expulsas da corporação em razão do referido movimento 
reivindicatório, assegurando a elas a contagem do tempo e a 
graduação anteriores ao afastamento, ao passo que seu art. 13 
estabelece a retirada, das fichas individuais desses militares das 
anotações e dos registros de punições administrativas ou discipli~ares 
dele decorrentes. 

Consoante tal dicção normativa, os militares que participaram do 
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movimento tiveram suas infrações perdoadas por ato legislativo 

,próprio, que determinou a sua inclusão em outra corporação militar, na 
. forma prevista no § 1° do art. 12 da Emenda 'à Constituição no 39. 
, Acatando o mandamento constitucional, o Governador do Estado 

editou o Decreto no 40.400, de 4/6/99, relacionando os nomes das 
praças alcançadas por essa prescrição legislativa. . 

No direito brasileiro, prevalece o princípio da hierarquia das le1s, de 
maneira que a Constituição da República funciona como fundamento 
de validade para toda produção normativa infraconstitucional. Os 
princípios e as regras estabelecidos na Lei Maior e nas Constituições 
Estaduais são vinculantes para o legislador complementar ou 
ordinário, cujas disposições devem manter fidelidade aos parâmetros 
constantes no ordenamento superior. Eventuais antinomias ou 
incompatibilidades entre o estatuto supremo e as regras jurídicas 
inferiores devem ser solucionadas em favor da primeira. E a aplicação 
pura e simples do critério hierárquico para resolver as incoerências 
verificadas entre espécies legislativas distintas. As leis 
complementares não podem ampliar nem restringir o alcance de 
normas constitucionais, mas tão-somente complementar o texto 
magno quando houver determinação expressa ou implícita nesse 
sentido. 

Analisando cuidadosamente o "caput" do art. 12 da referida emenda, 
pode-se verificar que o dispositivo constitucional faz alusão explícita à 
contagem do tempo das praças excluídas da corporação anterior ao 
afastamento, o que significa uma vedação implícita de se computar o 
lapso temporal entre a data da exclusão da Polícia Militar e a data de 
ingresso no Corpo de Bombeiros Militar, para fins de aposentadoria ou 
de qualquer outro benefício. Nesse particular, inexiste lacuna no texto 
da Carta mineira, em relação à contagem do período de afastamento, 
que dê ensejo à edição de norma complementar para supri-la, pois a 
proibição se encontra delineada no preceito constitucional. Isso afasta 
a possibilidade de o legislador infraconstitucional adotar regramento 
contrário ou inconciliável com o que já está cristalizado na Carta 
Estadual. A modificação da atual sistémática normativa sobre a 
matéria depende de emenda à Constituição . do Estado, o que 
compromete a eficácia de norma complementar que tem por objetivo 
alterar o conteúdo e o alcance do mandamento superior que lhe ~erve 
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de supedâneo. 
Se o legislador tivesse a intenção de computar o tempo de 

afastamento em decorrência do perdão, para fins de inatividade 
remunerada, teria adotado essa postura de maneira expressa no texto 
da ~~enda à _Constituição no 39, já que regulou amplamente a 
matena. Como Inexiste determinação objetiva nesse sentido, não há 
trabal_ho _de exegese que possa levar o intérprete a extrair da norma 
const1tuc1onal de que se cogita posicionamento diferente. 

Por_ outro lado: _deve-se levar em conta que o ato administrativo que 
exclu1u e~ses m1htares da corporação não foi anulado pela autoridade 
que o ed_1tou nem pelo Poder Judiciário. Eventual anulação implicaria 
o desfaz1m~nto d~ ato e de seus efeitos jurídicos, caso em que tais 
praças ~erram reintegradas na instituição militar com o direito à 
percepç~o de todas as vantagens pecuniárias inerentes ao exercício 
da funça~. ls~o porq~.e a an~lação envolve questões de ilegalidade e 
opera efe1~os ex _tunc , ou seJa, que retroagem às origens do ato. 

?orno fo1 mencionado_ anteriormente, a Emenda à Constituição no 39 
nao ac~rretou a anulaçao do ato de exclusão, mas apenas determinou 
o perdao das infrações administrativas cometidas pelos militares 
e~~uls?s e a sua inclusão nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar. 
Al_1a~, e oportuno salie~tar qu~ a lei não anula atos da administração 
pubh~a - e n~m _podena faze-lo -, uma vez que tal prerrogativa foi 
def~nda constitUCionalmente aos órgãos do Poder Judiciário. Assim o 
leg1~lador c?nstitucional não ~esqualificou nem suprimiu tais infraçõ~s 
ou 1rregulandades, que subsistem como ilícitos administrativos mas 
apenas afastou a incidência da penalidade sobre os miiitares 
excluídos da corporação. 

Dessa forma, entendemos que o período de afastamento que ora se 
prete~de_ computar, para fins de aposentadoria, não tem fundamento 
constitUcional, o que inviabiliza a normal tramitação do projeto nesta 
Casa Legislativa. 

Conclusão 
. Em ~ac~ d~ exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 
InconstitUCionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
Complementar no 15/2003. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -
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Gustavo Valadares- Gilberto Abramo- Célio Moreira. 

PARECER PARA O 1°•TURNO DO PROJETO DE LEI No 145/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 

145/2003 altera a Lei no 6.763, de 26/12/75, acrescentando hipóteses 
de não-incidência de ICMS na situação que especifica. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 192 do Regimento Interno, 
a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em apreço enfrenta óbices de natureza constitucional 

e legal conforme veremos adiante. 
O autor do projeto em análise pretende alterar a Lei no 6.763, de 

26/12/75, com o objetivo de inserir entre as hipóteses de não
incidência tributária a 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 no Estado. 

Denota-se, dos termos da proposta em análise, a tentativa de 
viabilzar a concessão de benefício de natureza fiscal para o 
contribuinte mineiro, apesar da significativa perda de receita por parte 
da administração pública. 

No que tange ao benefício fiscal, vale enfatizar o preceito constante 
no art. 155, § 2°, XII, "g", da Constituição da República, que transfere 
para a legislação complementar a regulação da forma como as 
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou 
revogados, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. 

O mesmo Diploma Constitucional exige, no art. 34, § 8°, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, a regulação da matéria por 
meio da Lei Complementar no 24, de 7/1/75, cujo art. 1° assim dispõe: 

"Art. 1° - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias :serão concedidas ou revogadas nos 
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e, pelo 



Distrito Federal, segundo esta lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 
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. iv··.~-~--q~~i-~q·~·~·;·~~t~~~--i~~~~t~~~~--~~-f~~ores fiscais, ou financeiro-
fiscais, c_oncedidos c?m base no Imposto sobre Circulação de 
~e.rcadonas, dos qua1s resulte redução ·ou eliminação, direta ou 
1nd1reta, do respectivo ônus". 

Conclui-se, pois, que a concessão de benefícios de natureza fiscal 
com base no ICMS, necessariamente deve passar pelo crivo d~ 
Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -, órgão que congrega 
representantes dos Estados e do Distrito Federal. 

Re_lativamente à perda de receita decorrente da adoção das 
med1das propostas, torna-se oportuno lembrar que a Lei 
~o~plementar no. 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
1m~oe _a nec~ss1dade de que o projeto esteja acompanhado da 
~~t1_mat1va d? 1~p~cto orçamentário nos exercícios em que a lei deva 
1n1c1ar sua v1genc1a _e nos dois seguintes. Além disso, a proposição 
?ev_e _atend~r ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou 
1nst1tu1~ medidas de compensação por meio do aumento de receita 
proveniente da elevação de alíquotas, o que não ocorre no caso em 
tela. 

Conclusão 
. Diant~ . do. exp~sto, . concluímos pela antijuridicidade, 
InCOnstitUCIOnalidade e Ilegalidade do Projeto de Lei n° 145/2003. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
~ebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Gustavo Valadares - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 192/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

. De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe 
v1_sa. a _a~erar a Lei n.o 13.458, de 12/1/2000, que dispõe sobre a 
dlstnbUI_Ç~~ da quota estadual do salário-educação entre o Estado e 
os mun1c1p1os, prevendo que, até o exercício financeiro de 2011 90% 
dos rec~rsos de~ti~ados à rede estadual seriam aplicad;s na 
construçao de _pred1os .~scolares e na implantação de transporte 
escolar nas reg1oes JeqUitlnhonha-Mucuri e Norte de Minas. 
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 

1°/3/2003 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. . . . . 

Compete a esta Comissão emitir parecer acerca da ]und1c1dade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. · 

Fundamentação 
o projeto de lei em exame tem por escopo alterar a distribuição dos 

recursos da parce.la da quota estadual do salário-educação -~~SE -, 
vinculando 90% dos recursos destinados à rede estadual a at1v1dades 
de implantação de transporte escolar e de cons~r~ção de prédi~s 
escolares, exclusivamente nas regiões Norte e JeqUitmhonha-Mucun. 

Mesmo reconhecendo mérito na preocupação que moveu a 
proposta, não identificamos, na proposição, harmonia ~om a orde~ 
jurídico-constitucional vigente. A modificaçã_? pr~t~nd1da ·contra~a 
princípios e regras que orientam a conformaçao JUrldlca da educaçao 
pública e do planejamento governamental. _ 

A Constituição da República estabelece, no art. 6.0
, a educaçao 

como direito fundamental, sendo direito de todos e dever do Estado, 
conforme dispõe seu art. 205. Ainda nos termos da Carta ~ag_n~, 
observamos que o ensino deverá ser ministrado com base no pnnc1p1o 
da igualdade de condições para o acesso e a per~a~ência na escola, 
ficando definido que a União, os Estados, o D1stnto Federal e os 
municípios organizarão, em regime de colaboração, s~us sis~em~~ de 
ensino, de modo a assegurar a universalização do ensmo obngat~no .. 

o tema está, no texto constitucional, inserido no raio de competenc1a 
material comum entre Estados, União e municípios (art. 23, V) e de 
competência legislativa concorrente e suplementar_ entre União e 
Estados, competindo àquela a edição de normas gera1s (art. 24, IX). 

Assinale-se, também, o comando constitucional do art. 214, q~e 
prev.ê a existência de um plano nacional de e~ucação, de d_uraçao 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do_ e~smo em 
seus diversos níveis e à integração das ações do poder publico. Esse 
plano, tratado na Lei Federal no 10.172, de 9/1/2001, ~ra9~ a forma 
mediante a qual as diversas entidades federativas contnbUirao _para a 
erradicação do analfabetismo, a univers~lização do a~end1mento 
escolar, a melhoria da qualidade do ens1no, a formaçao ~ara o 

I 

~~~--------~------------~ 
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tra?alho_ e ~ promoça? h_uma_nística, científica e tecnológica do 
Pa1s, d1retnzes const1tuc1ona1s que devem, necessariamente ser 
observadas e qu~ não estão contempladas no projeto. ' 

A prop~sta esta em desacordo com o Plano Nacional de Educação, 
que, no 1tem 11.3 de seu anexo, explicita 43 objetivos e metas a 
serem _alcançados no tocante a financiamento e gestão no campo 
educacional e, em nenhum momento, permite a adoção de medidas 
como a apresentada no projeto sob análise. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atribui aos 
Estados, em se~ ~rt. 1 O, as seguintes tarefas: organizar,- manter e 
des~nvolve_r _os orgaos e as instituições oficiais dos seus sistemas de 
ens~no; def1n1r, com os municípios, formas de colaboração na oferta do 
ensmo . fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 
propo_rc1onal das respons_abilidades, de acordo com a população a ser 
atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 
esferas_ do. poder público; elaborar e executar políticas e planos 
educac1on~1s, ~m consonância com as diretrizes e os planos nacionais 
de e?~c.açao, Integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 
mun1c1p1os. 

A proposição contradiz a LDB, a partir de uma visão distorcida, que 
redu~ os recursos da QESE a investimento em prédios e ônibus sem 
considerar_ as demais obrigações da administração pública est~dual 
as ~ecess1dade~ do ~~vo mineiro e, tampouco, a organização e ~ 
funcionamento s1stemat1co da educação no Brasil. 

Consoante ~ _§ 5o do ~rt. 2_12, o ensino fundamental público terá 
como fonte ad1c1onal de fmanc1amento a contribuição social do salário
educação, re~ol~ida pelas empresas, na forma da lei. A LDB, no art. 
~8, faz r~m~ssao e_xpres~a à receita do salário-educação como 
recurso p~bh~o destinado a educação". Já a Lei Federal n° 9.424, de 

24/12/96, 1mpoe, em seu art. 15, o mecanismo de cálculo do tributo 
remetendo, nos termos do i~ciso _11, 2/3 dos recursos arrecadados par~ 
a Ouot_a Estadual, que sera destmada a programas, projetos e ações 
do ~nsmo fundamental. O a~t. 2° da Lei n° 13.458, de 12/1/2000, que o 
proj~to _:m exame deseja mudar, especifica as hipóteses de 
dest1n~çao desses recur-sos, permitindo, além da destinação apontada 
~o projet~, o uso dos recursos para programas de qualidade, combate 
a evasao escolar, melhoria de rendimento dos alunos 

' 

1833 

aperfeiçoamento dos professores, aquisição de equipamentos, 
produção e aquisjção de material didático e de consumo para alun~s e 
professores, bem como para estudos: levantament?s e pesqu1sas 
destinados ao aprimoramento da qualidade no ens1no fundamental 
prestado pela rede pública. ·. .' _ · . 

Ora, a modificação que se propõe afronta a ConstltUiçao e as le1s, 
na medida em que reduz o investimento dos recursos da OESE q~ase 
que à mera ampliação da rede física e do tra_nsporte escolar, 
excluindo além de tudo, a maior parte da populaçao do Estado da 
repartiçã~ da receita. O princípio da universalização do ~nsino, 
previsto na Carta Magna, ficaria absolutamente comprometido, se 

vitorioso tal intento. 
Da mesma maneira, estar-se-ia violentando o princípio da eficiência, 

pedra angular da administração pública, c~~soante _o ~rt._ ~7 da 
Constituição da República, se fosse perm1t1da_ a d1stnbu19_ao de 
expressiva dotação orçamentária de mane1ra dese_qulhbrada, 
inadequada, desproporcional e desigual, sem . cons1der~r , as 
peculiaridades regionais e o complexo de atividades merentes a area 

da educação. , 
Como se observa, é ampla a função do Estado no que se refere a 

prestação de serviços educacionais, em face da realidade nacional, e 
especificamente da estadual, ainda precária neste campo, bem_ c~~o 
das diretrizes e dos objetivos previamente delineados na Const1twçao 
da República e na legislação que rege o assunto. A pro~~sta _de 
vinculação de quase toda a parcela estadual da QESE em ed1f1c_açoes 

. e transporte escolar, em apenas duas regiões do Estado, r~stnnge a 
abrangência dada por nosso ordenamento ao setor educaçao. Torna 
demasiadamente simples e pequeno um tema que, por sua natureza, 
tem grande dimensão e complexidade. . . 

Vê-se que a proposição fere o princípio da 1sonom1a, ao propor 
tratamento desequilibrado entre as diversas regiões do Estado, 
desconsiderando as peculiaridades de cada uma delas e de seus 
municípios. A medida, se aprovada, importaria, por exemplo, e_m 
concedermos a uma região pobre, como a do no Doce,. atenç~o 
deficiente, pois que o montante de recursos por ela receb1~0 sena 
fração dos 1 O% restantes, a serem divididos por tod~s as r_:g1oes que 
não sejam as regiões Norte e Jequitinhonha. O projeto nao le~a em 
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conta, também, a dimensão populacional do Estado, implicando -: 
sérias distorções, como, por exemplo, a decorrente do fato de que 
grande parte dos miseráveis e pobres que vivem em Minas Gerais 
habitam vilas e favelas nos maiores centros urbanos, especialmente 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esquece-se de que em 
todas as regiões do Estado existem cidades carentes, sutileza que é 
desprezada. 

O projeto viola o princípio da razoabilidade, a que alude o art. 13 da 
Constituição Estadual. Razoabilidade implica adequação de meios a 
fins, obrigando a medida proposta a guardar relação de 
proporcionalidade com seus objetivos. A iniciativa traria uma mudança 
radical na alocação dos recursos do salário-educação a serem 
investidos pelo Estado, comprometendo o conceito de política pública 
para a área educacional, esposado pela legislação vigente. Em troca, 
ofereceria maciços investimentos em prédios e transporte escolar. A 
Constituição e as leis que, arduamente, têm firmado uma orientação a 
ser seguida pelo setor educacional seriam, fatalmente, violadas. 

Verificamos, portanto, que a proposição, conquanto parta de 
premissa verdadeira - os problemas sociais das regiões Norte e 
Jequitinhonha-Mucuri -, propõe uma solução que, antijurídica, 
inconstitucional e ilegal, redundaria em agravamento do problema. 

Note-se, enfim, que as normas incidentes sobre a matéria cuidam da 
educação pública sob um enfoque sistemático, e, como expressa o já 
citado art. 214 da Constituição Federal, as ações dos entes 
federativos devem ser integradas e articuladas entre si. Dissociada do 
planejamento educacional, desintegrada das demais políticas públicas 
relacionadas à educação, a vinculação de recursos preconizada pelo 
projeto em debate vai de encontro a disposições constitucionais e se 
apresenta estranha à juridicidade de nosso ordenamento. 

Concluímos, portanto, que o projeto de lei examinado ofende o 
sistema do direito ao impor à administração pública comportamento 
divorciado dos princípios, das diretrizes e das finalidades que 
permeiam a gestão da educação pública no Brasil e neste Estado, 
consignadas na Constituição da República e na legislação, mormente 
na Lei de Diretrizes .e Bases da Educação Nacional e no Plano 
Nacional de Educação. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 192/2003. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo- Gustavo Valadares- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 200/2003 

.Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona. 

Publicada em 1°/3/2003, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, à 
constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art. 188 c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame autoriza o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada de 22km que liga o Município de lmbé de 
Minas à BR-116, no Município de Ubaporanga. 

A referida autorização compreende todos os atos administrativos 
necessários para a efetivação do controle e da manutenção da 
rodovia. 

Como já salientado reiteradas vezes por esta Comissão, a 
necessidade de autorização legislativa decorre tão-somente de 
mandamento constitucional. Desse modo, a autorização .legislativa 
para ações eminentemente administrativas a serem praticadas pelo 
Poder Executivo só é necessária se assim o exigir a Constituição, o 
que não é o caso do projeto em estudo. 

Proposições desse tipo são inócuas, porquanto não têm nenhum 
efeito jurídico. Podem, isto sim, gerar efeitos políticos. Entretanto, há 
outras vias para se obter tal eficácia que não as leis, que devem ser 
genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento jurídico. 

A atividade do legislador deve pautar-se pelo princípio da 
razoabilidade e ter em vista a preservação do nosso ordenamento 
jurídico. Indubitavelmente, a edição de leis ineficazes viola esse 
princípio. 

É importante frisar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federàl já 
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decidiu que o Executivo não necessita da autorização do 
Legislativo para firmar convênios, suspendendo até mesmo a eficácia 
do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, o qual determinava 
que Ac~mpetia à Assembléia Legislativa autorizar celebração de 
c~nven1o pel~ 0overno do Estado com entidade de direito público ou 
pnvado e rat1f1car o que, por motivo de urgência ou de interesse 
públic~, fosse , efetivado sem essa autorização, desde que 
encaminhado a Assembléia Legislativa nos dez dias úteis 
subseqüentes à sua celebração. 

Importa observar, ainda, que a Lei no 11.403, de 1994, que 
reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG -, estabelece que compete a essa entidade 
"articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 
entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e 
de transpo!te no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas 
de educaçao para a segurança de trânsito nas rodovias" (inciso VIII do 
ar~ .. 3°); e "coope.rar, técnica ou financeiramente, com município em 
at1v1dades de Interesse comum, integradas nas respectivas 
co!'T1petências" (inciso X do art. 3° ). 

E incontroverso, assim, que a lei que organiza o DER-MG já inclui 
entre suas atribuições a de firmar convênio com outras entidades 
inclusive municípios. Ademais, trata-se de autarquia, dotada d~ 
autonomia administrativa, que tem, na sua esfera de 
discricionariedade, liberdade de decisão para firmar convênio com 
outras entidades. 

Conclusão 
. Diant~ .do . exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 
InconstitUCIOnalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 200/2003. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 337/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Patrús, o Projeto de Lei no 
337/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
2.458/2002, dispõe sobre a certificação do queijo minas artesanal e dá 
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outrqê. providências. 

PubÍicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi 
-:distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 102, lll; "a", do Regimento Interno. Os exames de 

· mérito e de -impacto financeiro caberão, respectivamente, às 
Comissões de Política Agropeq.Jária e Agroindustrial e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe determina que o queijo minas artesanal, 

produzido nos termos da Lei no 14.185, de 31/1/2002, receberá do 
órgão fiscalizador um certificado de controle de origem e qualidad_e, 
que conterá as características da região demarcada do Estado onde 
tiver sido fabricado. Para tanto, cria as regiões demarcadas da Serra 
da Canastra, da Serra do Salitre e do Serro; prevê a instituição de 
Grupo Técnico de Certificação de Origem do Queijo Minas Artesanal 
por ato do Poder Executivo e estabelece penalidades pela utilização 
indevida da denominação queijo minas artesanal. 

A Lei no 14.185, de 2002, regulamentou o processo de produção do 
queijo minas artesanal, a partir do leite integral de vaca fresco e cru, 
retirado e beneficiado na propriedade de origem, atendendo a tradição 
histórica e cultural de regiões mineiras e obedecendo a padrões 
rigorosos de vigilância sanitária. Entretanto, nos aspectos 
relacionados à certificação de controle de origem e qualidade, a 
mencionada lei dispõe apenas sobre a classificação do produto, que 
deverá conter, na embalagem, a indicação de sua região de origem. 
Além disso, não cuida de sanções para os infratores da lei. 

Nesse contexto, o projeto em análise complementa a legislação 
existente, ao regulamentar, de forma mais ampla, os mecanismos de 
certificação do queijo minas artesanal, bem como corrigir as omissões 
e falhas contidas naquela lei, especialmente no tocante às 
penalidades. 

A Constituição Federal inseriu, no art. 24, 11, a produção e o 
consumo entre as matérias a serem disciplinadas concorrentemente 
entre a União e os Estados membros. A União cumpre editar as 
normas gerais sobre o assunto; já aos Estados cabe suplementá-las 
para atender a suas peculiaridades. No caso em exame, tr~ta-se 
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eminentemente de legisl - I 838 Estado C açao .. para atender as peculiaridades do 
. orno se sabe, o queiJO minas t I .. 

da serra da Canastra é um produto r . ar ~sana ou queiJ~ do Serro ou 
reconhecido nacionalmente O lplco o Estado de Minas Gerais e 
de~~e produto é atribuição. pr~~~~afo~m~, aE regulamentação legal 
Unlao, portanto, devem ater-se ao es e st~do. As normas da 
sanitária do quei· . s aspectos relacionados à qualidade 

O . t JO, para garantir ao consumidor um produto sadio 
proJe o, no art 3o prevê a n . - . 

Certificação de Orig~m do 
0 
c~~s 1 ulçao de um Grupo Técnico de 

representantes do poder públi~~~J~ ~inas r~r~sanal, c~mposto de 
produtores com sede em Minas p e en 

1 
a ~s _?rgan1zadoras de 

estrutura do Executivo a pr~po o: ~e tra_t~r de orgao que integrará a 
Constituição Estadual, ~ue atribui ~~~ao VIO a~ o. art. . 66,_ 111, "e", da 
Governador do Estado a ~ompetenc1a, pnvat1vamente, ao 
~or esse motivo, apr~se~~::~a~e ~naug~rar ~ processo legislativo. 
Irregularidade. men a n 1 para sanar essa 

_Res~al:'ado o que já dissemos sobre o art o . 
d1spos1çoes do projeto tratam d , . . ·. . 3 .' as demais 
concorrente, nos termos art 65 "c:p ~a~enac de . 1n_1c~at1va legislativa 

A Emenda no 2 - . . , _u , a onstltUIÇao Estadual. 
Peçanha e Cantag~~o~~e r!gi~~~l~sao do~ Municípios de Carmésia, 
eles integram de fato emarca a do Serro, uma vez que 
queijo minas ~rtesanal. ' o correspondente circuito de produção do 

E f Conclusão 
m. ace do exposto, concluímos p I . .d .. 

constitucionalidade e legalidade do P . t d . ; a JUn 1c1dade, 
. Emendas nos 1 e 2 a · roJe 0 e Lei n 337/2003 com as 

• segwr apresentadas. 
EMENDA No 1 

Suprima-se o art. 3°. 
EMENDA No 2 

Incluam-se no anexo os Mun· , . 
Cantagalo n~ re_gião dem'arcada do~~~~;~~ de Carmésia, Peçanha e 

Sala d~~ Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastlao Navarro Vieira President p . 

Abramo.- Ermano Batista_- 'Gustavo V=l~da~~~o Plau, relator - Gilberto 

PARECER PARA O ~o ~URNO DO PROJETO DE LEI No 351/2003 
Comlssao de Constituição e Justiça 
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Relatório 
O projeto de Jei em epígrafe, de autoria do Deputado Alencar da 

Silveira Jr., resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.654/2001, dispõe sobre a concessão de desconto no imposto 
incidente sobre a propriedade de veículos automotores- IPVA -, para 
os proprietários de veículos que fizerem a conversão para 
biocombustível, objetivando a utilização e o consumo de gás natural 

veicular- GNV. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/3/2003, foi o projeto 

distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço objetiva fomentar a utilização de veículos 

movidos a gás natural, visando tanto ao consumo do produto como à 
diminuição da poluição ambiental, proporcionando, ainda, maior 
economia para aqueles que optarem por esse tipo de combustível, 
conforme consta na fundamentação do projeto. 

Trata-se de matéria relevante em vista dos benefícios que pode 
trazer para a sociedade, no que diz respeito não apenas à 
racionalização do uso e do consumo de combustível, mas também à 
diminuição dos graves níveis de poluição do ar por monóxido de 
carbono, decorrente da combustão da gasolina, nas grandes cidades. 

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores foi instituído 
pelo Estado, mediante a edição da Lei n° 12.735, de 30/12/97, em 
estrita consonância com o disposto no art. 155, 111, da Constituição da 

República. O mencionado diploma legal disciplina as alíquotas incidentes sobre 
a propriedade do veículo automotor e os casos de isenção e de 
redução da base de cálculo para os veículos movidos a álcool, o que 
deixa transparecer a perspectiva da adoção de incentivos para a 
utilização do GNV, conforme pretendido. Entretanto, embora a matéria 
possa ser disciplinada por esta Casa Legislativa, nos termos do 
disposto no art. 61 da Constituição do Estado, existem óbices de 
natureza legal que inviabilizam a aprovação do projeto, conforme 

veremos mais adiante. 
A Lei Complementar no 101, de 4/5/2000, ao disciplinar a concessão I 

-----------.·· -



de todo e qualquer benefício de . . . 1840 
decorra renúncia de receita . nc:tureza tnbutana, do qual 
acompanhada da estimativa do' s~~~~e que a prop~st~ esteja 
no exercício em que deva iniciar su . pa~to orçame~tano-flnanceiro 

Ademais, o mesmo dis ositivo ~ Vlg_encla_ e nos dOIS seguintes. 
. demonstração de que a ~núncia ~poe, ~Inda, a neces_sidade da 

receita da lei orçamentária e não f ~~ considerada na estimativa de 
previstas no anexo da lei de diretr~!sao~s meta~ ~e resultados fiscais 
que se adotem mecanismos de com ça~entanas, ou, pelo menos, 
por meio do aumento de receita pro!~7=~(a~ para a ~erda do tributo, 
ampliação da base de cálculo . -e a e ~va2ao de alíquotas, 
contribuição. ' maJoraçao ou cnaçao de tributo ou 

Constata-se que a adoção das med"d . . 
orçamentário das unidades federad I as q~e ObJetlvar:n ~ e~_uilíbrio 
formulação de políticas de incenti as praticamente lnvlabllizou a 
proposta em análise. vo fiscal, conforme consta na 

Outrossim, ao dispor sobre a re f - . . 
Constituição Federal assegura a par IÇ~~ ?as receitas tnbutárias, a 
produto da arrecadação do im os~~ ;uniCiplos o repasse de 50% do 
veículos automotores licenciaJos em o Est~d~ ~o_bre a propriedade de 

O desconto pretendido nos term~:u~ ernto_nos (art. 15~, 111). 
econômico dos município~ mineiros de o l~OJeto, afetana o setor 
aprovados pelas Câmaras Municipals. seqUI I rando os orçamentos já 

Conclusão 
. Em face do exposto, concluímo I .. . .. 
Inconstitucionalidade e pela ilegalidad sd ~e a_ antiJUri~ICidade, pela 

Sala d~~ Comissões, 29 de maio de e20~3. roJeto de Lei no 351/2003. 

Sebastlao Navarro Vieira Presidente G 
Ermano Batista - Gilberto A'bramo - ustavo Valadares, relator -

PARECER PARA O ~o !URNO DO PROJETO DE LEI No 411/2003 
Comlssao de Constituição e Justiça 

. Relatório 
De autona do Deputado Miguel M f . . 

tem por objetivo tornar obri atório ar lnl, o p~ojeto de lei em apreço 
rodas para deficientes f(sicosg e idosoo fornecimento _de cadeiras de 
de compras e "shopping centers". s em estabelecimentos centrais 

A proposição é oriunda do P rojeto de Lei no 2.195/2002 
' 
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desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor 
e publicado no "Diário do Legislativo'~ de 27/3/2003. 

O projeto foi distribuído a esta Comissão para que seja examinado, 
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico; constitucional e legal, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme esta Comissão se pronunciou na legislatura :passada, a 

Constituição da República foi eloqüente e ampla ao declarar direitos 
das pessoas que pertencem a esses grupos e instrumentalizar sua 
materialização. É um vasto painel em que se incluem regras de 
proteção e inserção social destinadas ao idoso e ao portador de 
deficiência. No texto constitucional a matéria se apresenta já no .inciso 
IV do art. 3°, como salienta Antônio Herman de Vasconcelos e 
Benjamin, recordando "que os carentes, minorias e desfavorecidos -
os hipossuficientes de um maneira geral - merecem tutela especial 
como condição para que se lhes assegure a garantia constitucional da 
'igualdade perante a lei"'. Esclarece que, em cumprimento à Lei 
Fundamental, "ao portador de deficiência deve-se garantir acesso 
físico aos lugares públicos, facilitando-se a sua locomoção." 
(BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. "A tutela das pessoas 
portadoras de deficiência pelo Ministério Público", "in" FIGUEIREDO, 
G. J. P. de (org.). Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São 

Paulo: Max Limonad, 1997, p. 17-29). 
A preocupação do constituinte com a proteção ao portador de 

deficiência se apresenta não só por regras e princípios abstratos, mas 
por uma formulação que induz a concretização da norma 
constitucional na sociedade. É uma exigência que se reporta ao 
reconhecimento desses indivíduos como sujeitos de direitos e se 
soma à constatação da presença significativa da pessoa com 
deficiência no meio social. Assinale-se que a Organização Mundial de 
Saúde estima que 1 O% da população mundial tenha algum tipo de 
deficiência física, mental ou sensorial ("apud" ALMEIDA PRADO, 
Adriana Romero. "O direito à cidadania do portador de deficiência", 
"in" Informativo Jurídico CEPAM. V. 11. N. 9. São Paulo, 1994, p. 53). 

A matéria em debate está inserida no rol de competências deferidas 
ao Estado membro pela Constituição da República. O art. 24, XIV, 
estabelece que caberá ao Estado legislar concorrentemente . sobre 
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pr~ ~~ça~ , e mtegração social das pessoas portadoras de 
def~~rencra ,' ~umprin~o-lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante 
pol~t'?~as p~blrcas, a proteção e garantia das pessoas portadoras de 
defrcrencra , . no~ termo:' do_ art. 23, 11, do Diploma Legal. Na mesma 
Carta Con~trtucronal nao ha _nenh~ma vedação ou restrição a que 0 
Estado ~egr_sle sobre a proteçao do rdoso, tornando lícito o exercício da 
competencra pelo legislador estadual. 

N? art. 230, a Constituição Federal estatui que à família à 
~ocredade e ao Esta?o ~ atribuíd~ o dever de amparar as pess~as 
rdosas. O texto_ c~nstrt~cronal preve, também, no art. 227, § 2°, ele 

0 
art. 244, que ler drsp~r~ _sobre normas de construção e adaptação dos 
logradouros e dos e?rfrcros ~e uso público e de fabricação de veículos 
de transporte coletrvo, a frm de garantir o acesso adequado às 
pessoas P<:rtadoras de deficiência. Trata-se de assegurar o acesso e 
a locomoçao do port_ador de deficiência a todo local em que haja 
relevante concentraçao de pessoas, como explica Celso Cordaro. 
(CORDARO, Celso Ant_ô~o ~lves. "Adequação das edificações à 
pesso_a portadora de defrcrencra no Município de São Paulo". Palestra 
profenda no Seminário Ordem Constitucional e Direitos da Pessoa · 
Portadora de Deficiência. IBAP. São Paulo, junho de 1996.) 

Atendendo o preceito constitucional, foi editada a Lei Federal n° 
1 0.098/~000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoça~ ?a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mo_brlrdade reduzida. A citada norma abrange as hipóteses de 
supre_ssao de barreiras e obstáculos para os portadores de deficiência 
em vras e espaços públicos, no mobiliário urbano e nos meios de 
transporte e ~omunicação. Prevê a mesma lei que, em determinados 
c~sos, o mero a ser utilizado para alcançar seus objetivos será a 
"aJ~?a técnica", d~finida no art. 2°, VI, como "qualquer elemento que 
f?~rlrt~ a autonomra p~ssoal ~u ~ossibilite o acesso e o uso de meio 
frsrco . O art. 11 da crtada ler afrrma expressamente a incidência da 
regra de pro~eção do deficiente sobre os edifícios privados destinados 
ao uso coletrvo, entre os quais se enquadram os estabelecimentos de 
que trata _a prop~s~ção. No parágrafo único do art. 11 é apresentada 
apena~ lrsta mrnrma . de requisitos de acessibilidade a serem 
cumpndos por eles, possibilitando o acréscimo de outros como 
pretende o projeto. ' 
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Perceba-se, aliás, que na Lei Federal no 7.853, de 24/10/89, que 

trata do apoio às pessoas portadoras de deficiência, há, em seu art. 
2°, dispositivos apontando para o objeto da proposição orà- discutida, 
especialmente o inciso V, que estipula a adoção e a efetiva.'execução 
de normas que garantam a funcionalidade ,das edificações e vias 
públicas de maneira a permitir e facilitar o acesso do portador de 
deficiência a esses locais. Também a Lei Federal no 10.048, de 
~8/11/2000, que dispõe sobre o atendimento prioritário a idosos e 
portadores de deficiência, entre outras pessoas, estipula, n?_~rt. 4°, 
que "os logradouros e sanitários públicos, bem como os edrfrcros de 
uso público" deverão ser construídos de forma a facilitar seu acesso e 
uso pelos portadores de deficiência. A Lei Federal no 8.842, de 4/1/94, 
que define a política nacional do idoso, estabelece no art. 1 O, V, o 
dever de o poder público efetuar a diminuição de barreiras 
arquitetônicas e urbanas ao acesso do idoso, regra que, aliás, é 
repetida na Lei n° 12.666, de 4/11 /97. 

Verificamos que a Constituição mineira estabelece, no art. 224, o 
dever de o Estado assegurar condições de integração social ao 
portador de deficiência, facilitando seu acesso a bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e a remoção de 
obstáculos arquitetônicos, por meio de normas de construção e 
adaptação de logradouros e edifícios de uso público. Em seu art. 225 
afirma que ao Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o 
respeito a sua dignidade e seu bem-estar. 

A Lei no 11.666, de 9/12/94 estabelece normas para facilitar o 
acesso dos portadores de deficiência física aos -edifícios de uso 
público. Apresenta regras para garantir a acessibilidade do portador 
de deficiência aos edifícios de uso público, deixando em aberto a 
possibilidade de determinação de outras condicionantes a serem 
observadas. 

Vê-se que a proposta ora debatida é coerente com a ordem jurídico
constitucional, e a própria legislação federal e estadual que trata do 
acesso aos prédios e espaços de uso público faz alusão à 
possibilidade de edição de normas específicas sobre a matéria. A 
medida propugnada pelo projeto em pauta enquadra-se, portanto, na 
diretriz constitucional que, na expressão da arquiteta Adriana de 
Almeida Prado, impõe ao poder público a tarefa de determif1ar a 
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~cessibili~ad~ dos ambientes como condição para a 
mdependenc1a e a autoconfiança da pessoa com deficiência. 
(ALMEIDA PRADO, Adriana Romero. "De Barreiras Arquitetônicas ao 
Acesso Universal". "in" FIGUEIREDO, G. J. P. de. Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiê~cia. S~~ _Paulo: Max Limonad, 1997, p. 189.) 

No que ~~ refere a poss1b1lldade de iniciativa parlamentar sobre o 
tema: venf1ca-se que o art. 66 da Constituição Estadual não o 
relac1ona entre as hipóteses de iniciativa privativa, permitindo ao 
Deputado o amplo exercício dessa prerrogativa. 
~u.mpre recordar que, embora represente intervenção do poder 

publico na esfera ~riv_ada, o ~bje~o da proposta sob apreciação é 
resp~ldado pela propna Const1tuiçao da República, que submete a 
pro.pnedade privada à ~ealização de sua função social, segundo 
balizas .qu~ o mesmo D1plo~a Legal traça. No caso de intervenção 
co~ .~ f1~alldade de promoçao dos direitos do idoso e do portador de 
def1c1enc1a, a Constituição de 1988 o permite expressamente como 
acima mencionamos. ' 
. Assi~a~amos, ainda, que a redação original do projeto apresenta 
1mprec1soes, como a referência a "estabelecimentos centrais de 
compras e 'shopping centers"' no art. 1°, e a "estabelecimento 
comercia~" n?s art~: 2° ~ 3°. Percebemos que a proposição pretendeu 
se refenr a ed1f1caçao onde se concentram estabelecimentos 
comerciais. Da mesma forma, o art. 4°, ao impor multa para os casos 
de descur:nprimento do disposto na proposta, menciona a sujeição do 
estabelecimento à sanção punitiva, quando, na verdade, essa 
responsabilidade deverá ser apurada no caso concreto nos termos da 
lei civil. ' 
~bse~vamos, enfim, em atendimento ao espírito de consolidação 

leg1sl~t1va q~e tem n?rtead? as atividades desta Casa, que a proposta 
em d1scussao devena ser mcorporada ao texto da Lei no 11.666, de 
9/12/94, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores 
?e ~eficiência aos edifícios de uso público, tendo em vista a 
1dent1dade de matéria. 

Desse modo, reiterando o posicionamento anteriormente adotado, 
apresentamos o Substitutivo no 1 ao projeto, com a finalidade de 
aperfeiçoá-lo. 

Conclusão 

ui~ 
Em face do exposto, concluímos pela' juridicidade;·;Jq 

constitucionalicjade e legalidade do Projeto de Lei· no 411/2003-.na. 
forma do Substitutivo no 1, a.seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta ao art. 3° da Lei no 11.666, de 9 de dezembro de 1994, 

parágrafos dispondo sobre o fornecimento de cadeiras de. ~o?as aos 
portadores de deficiência física e aos idosos nos ed1f1C1os que 

menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: · -
Art. 1 o - O art. 3° da Lei no 11.666, de 9 de dezembro de 1994, fica 

acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 3° - ................................................. . 
§ 4° - Fica assegurado o fornecimento gratuito de cadeira de rodas 

ao portador de deficiência física e ao idoso nos edifícios de que trata 
esta lei para uso exclusivo em suas dependências. 

' f § 4° § 5° - Será mantida, nos estabelecimentos a que se re ere o , a 
indicação dos locais de retirada de cadeira de ~odas.. . . . 

§ 6° - A inobservância do disposto neste art1go sujeitara o mfrator a 
multa diária, respeitado o devido processo administrativo. 

§ r - A multa a que se refere o parágrafo anterior será de até duas 
mil Unidades Fiscais do· Estado de Minas Gerais - UFEMGs -, 
graduada na forma do regulamento.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. ~ 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Gustavo Valadares- Ermano Batista- Gilberto Abramo- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 423/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Poder Execut,ivo a implantar o serviço de 

psicologia escolar no Estado. 
A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei n° 1.388/2001, 

desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo ~utor e 
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publicado em 26/3/2003. Foi a matéria distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade à 
constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art. 188, c/c ~ art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame autoriza a implantação do serviço de psicologia 

escolar na ~ede estadual pública de ensino e determina que, para 
tanto, poderao ser contratados psicólogos educacionais habilitados. 

Nos t~rmo~ ~o art. 205, "caput", da Constituição da República, "a 
educaçao, d1re1to de todos e dever do Estado e da família será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visa~do ao 
P!eno d~senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
c1dadan!a ~ sua qualificação para o trabalho". O Estado possui 
cor~petenc1a concorrente com a União para legislar sobre educação e 
ens1no, vale dizer, poderá elaborar regras sobre a matéria· deve 
respeitar, contudo, as normas gerais emanadas da Uniã;. Tais 
normas estão concentradas, notadamente, na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei Federal no 9.394, de 1996), que preceitua, no 
"caput': do seu art. 1 o, que "a educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
hum_ana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais". 

Assim, verifica-se que o objetivo da proposição em análise se 
coadun~ com a legislação vigente, uma vez que a psicologia 
educacional tem como finalidade a melhoria do ambiente escolar e a 

. avaliação das condições sociais e emocionais do aluno, bem como de 
suas rel~ções familiares e sociais. Nesse sentido, observamos que a 
Secretana de Estado da Educação possui vários psicólogos em seu 
quadro de pessoal. 

Por outro lado, o Poder Executivo não necessita do aval do Poder 
Legislati~o para criar serviços de psicologia ou de psicopedagogia. 
Com efe1to, a autorização legislativa somente é necessária quando a 
Constit~ição a exige. O Executivo, no âmbito de sua competência, 
pode cnar qualquer modalidade de serviços quando achar necessário 
e ~on~eniente, não se demandando nenhum tipo de autorização 
leg1slat1va. Uma lei dessa natureza, meramente autorizativa, não 

-;~--· 
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maneira como 
o serviço somente 

: . . genéricas ·e abstratas 
. rem diretrizes :a serem buscadas pelos demais Poderes. 

· · · , , Assim sendo, aprese11tamos a Emenda no 1, a qual também exclui a 
autorização para a contratação de psicólogos educacionais; pois a 
contratação de servidores deve dar-se .por meio de concurso público, 
nos termos do art. 37, 11, da Constituição da República. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos 

constitucionalidade e pela legalidade do 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 

pela juridicidade, pelà 
Projeto de Lei no 423/2003 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Todo aluno da rede estadual de ensino será assistido por 

psicólogo.". 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003 . 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 435/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela, que deriva do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.546/2001, visa a acrescentar dispositivo à Lei no 6.763, de 26/12/75, 
estabelecendo hipótese de não-incidência do ICMS na situação que 

especifica. 
Publicado no "Diário do Legislativo" em 3/4/2003, foi o projeto 

distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise pretende classificar, entre as hipóteses de 

não-incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS -, as operações internas relatiyas à 
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aquisição, pelas Prefeituras Municipais, de ambulâncias 
caminhões, veículos utilizados no transporte escolar, implem~ntos 
a_gr~colas, tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, patrol e 
srm~lares, desde que exclusivamente destinados às Prefeituras 
adquirentes, com a correspondente redução do preço. 

Ao justificar a proposta, o autor busca fundamentos na própria Carta 
da República, que prevê a imunidade recíproca entre os entes da 
Federação, alegando, ainda, não se tratar de benefício fiscal que 
dem~ndasse o acompanhamento de estudo técnico ou a adoção de 
m~drdas compensatórias nos termos das disposições constantes da 
Ler de Responsabilidade Fiscal. 

Embora seja compreensível o real alcance da medida, que estaria a 
desonerar os municípios mineiros, proporcionando maior 
disponibilidade de recursos para atendimento das demandas relativas 
ao sistema de saúde, à educação, à segurança pública, entre outras 
áreas, entendemos que esta Casa Legislativa não detém competência 
para dispor sobre o tema. 

Encontra-se plenamente em vigor, uma vez recepcionada pela 
Constituição Federal editada em outubro de 1988, a Lei 
Complementar no 24, de 7/1/75, que dispõe sobre os convênios para a 
concessão de isenções do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e cujo art. 1 o assim dispõe: 

"Art. 1 o - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos 
te_rm?s de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo 
Drstrrto Federal, segundo esta lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 
I - à redução da base de cálculo; 
11 - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou 

não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 
111 -à concessão de créditos presumidos; 
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou financeiro

fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou 
indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta 
data". 

1 
j 

.. tis~=~~~~=~e~~:~i~~~ :~~~~;o~:n~~~~e~~·~":~o~t~c~~~~:~~~r::'-, I 
- CONFAZ -, órgão que congrega representantes dos Estados e do 1 

Distrito Federal, nos termos da mencionada lei complementar. 
Este tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

conforme decisão a seguir colacionada, que, inclusive, faz alusão a 
diversos outros julgados, na mesma linha, dessa Corte Federal: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade - ICMS - ·Concessão' de 
isenção e de outros benefícios fiscais, independentemente de prévia 
deliberação dos demais Estados membros e do Distrito Federal -
limitações constitucionais ao poder do estado membro em tema de 
ICMS (CF, art. 155, § 2°, XII, "g") - norma legal que veicula 
inadmissível delegação legislativa externa ao Governador do Estado -
precedentes do STF - medida cautelar deferida em parte. 

A celebração dos convênios interestaduais constitui pressuposto 
essencial à válida concessão, pelos Estados membros ou Distrito 
Federal, de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema de 
ICMS( ... ) 

O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir 
às relações institucionais entre as comunidades políticas que 
compõem o Estado Federa:!, legitima as restrições -de ordem 
constitucional que afetam o exercício, pelos Estados membros e 
Distrito Federal, de sua competência normativa em tema de 
exoneração tributária pertinente ao ICMS" (ADIN no 1247-9 - Pará, 
relator: Ministro Celso de Mello; requerente: Procurador-Geral da 
República; requeridos: Governador do Estado do Pará, Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará). 

Por outro lado, não se pode conceber a possibilidade do tratamento 
da matéria como hipótese de não-incidência tributária, que, em 
verdade, delimita as situações em que não se configura a ocorrência 
do fato gerador do tributo. Este é o caso, a título de exemplo, da 
transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma 
empresa. 

Na proposta em análise, existe efetivamente a circulação da 
mercadoria, o que faz gerar a hipótese da incidência tributária. 

Segundo o magistério do respeitado Geraldo Ataliba, "circular 
significa, para o Direito,· mudar de titular. Se um bem Ol,J uma 

L-----0---__.1 
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mercadoria muda de titular, circula para efeitos jurídicos" 
("Hipótese de lncidênci~ Tributária". 5a ed., Malheiros Editores, 1992). 

Quanto ao argumento de que deve haver imunidade tributária entre 
os en~es f~derado~, ~ tese ~ão_ prospe~a em relação aos impostos que 
a_ leg1slaçao e a JUnsprudencla considera "indiretos", por onerarem 
diretamente o consumidor, e não, o contribuinte propriamente dito. 
Esta, a propósito, é a posição do jurista Aliomar Baleeiro externada 
no livro intitulado "Direito Tributário Brasileiro" {11a ed. Ed. 'Forense p 
135). ' ' . 

Não bastassem os argumentos anteriormente expendidos a 
proposta desafia, ainda, o disposto na Lei Complementar Feder~! no 
101, de 4/5/2000, que prevê a necessidade de que o projeto esteja 
aco~panhado de estudo técnico e das medidas compensatórias 
prev1stas no art. 14 desse diploma legal. 

Conclusão 
. Em . fa~e _do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
InconstitUCionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 435/2003. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo 

Valadares- Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 500/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei no 
500/2003 visa _autorizar~ Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estad_o de M1nas Gera1s - DER-MG - a assumir a estrada que 

. menc1ona. A proposição é oriunda do Projeto de Lei no 1.758/2001 
desarquivado a pedido do autor. ' 

. Pu_bli~ado, no "Di_ári~ do Legislativo" de 4/4/2003, foi o projeto 
d1stnbu~do ~s Com1ssoes de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comumcaçao e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 
. <?~b~ a este colegiado, portanto, examinar o projeto quanto à 
Jund1c1dade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188 c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regi_mento Interno. ' 

Fundamentação 
A proposta mencionada no relatório visa autorizar o DER-MG a 

assumir a responsabilidade pela manutenção e conservação daiRSl. li 
estrada que liga o Município de Diamantina ao de Serro e o de 
Conceição do Mato Dentro ao de Gouveia. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no .11.403,_ de 
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 
municípios, prevê: · 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-

MG: 
I - ······························································ 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetôs, 

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV- .......................................................... . 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 

rodovias; 
IX- ......................................................... . 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o mun1c1p1o em 

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 

competências". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 

cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja prestando apoio técnico ou financeiro; é necessária apenas a 
celebração de convênio. . . _ 

Entretanto, o Poder Executivo não depende de autonzaçao 
legislativa para celebração de convênios, como confirmou o Supremo 
Tribunal Federal quando julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 
da Constituição Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
165-5, de 7/8/97, com acórdão publicado em 26/9/97. · 

Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar 
uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
competências, conforme estabelece o mencionado diploma\1 legal. 



1852 
Saliente-se, ainda, que a Lei Orçamentária em vigor (Lei no 
14.595, de 22/1 /2003) prevê dotação orçamentária para obras de 
infra-estrutura em municípios e, como subprograma, a melhoria em 
rodovias (vol. 11-A - Orçamento Fiscal da Administração Direta e 
Indireta - Programa de Trabalho do DER-MG, pág. 320). 

Para corroborar nosso ponto de vista, lembramos o pensamento de 
José Afonso da Silva, em sua obra clássica 'Princípios do Processo 
de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos 
Tribunais, 1964, p. 18), o qual, invocando as lições de Seabra 
Fagundes, afirma: o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória 
( ... ), e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre 
da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei 
entre os demais atos do Estado". 

Portanto, concluímos que, ao não inovar a ordem jurídica, o projeto 
em tela carece da necessária consistência para prosperar nesta Casa. 
Assim, sugerimos ao nobre Deputado autor do projeto que apresente 
requerimento à Mesa, solicitando que o referido órgão celebre ajuste 
com o município interessado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 500/2003. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 513/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Ermano Batista, reduz a alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre as 
operações internas destinadas ao comércio e à indústria. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 4/4/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regi_mento Interno, para receber parecer quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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A proposição em apreço pretende viabilizar a redução do ICMS 

incidente sobre a circulação interna de mercadorias industrializadas, 
semi-acabadas e semi-elaboradas, destinadas ao comércio e à 
indústria mineira. 

Conforme consta na justificação da proposta, a redução do imposto 
para 2/3 da alíquota aplicada nas operaçqes com mercadorias 
destinadas ao consumo tem como objetivo a inversão do fluxo de 
comércio em favor do Estado de Minas Gerais, haja vista a existência 
de alíquotas inferiores em outras unidades da Federação. 

A Constituição da República delegou competência aos Estados e ao 
Distrito Federal para a instituição de impostos sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
conforme disposição constante no seu art. 155, 11. 

A matéria foi disciplinada, no âmbito estadual, pelos arts. 144 e 
seguintes da Carta mineira e pela Lei no 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado. 

Poder-se-ia alegar que a proposição em tela depara com obstáculos 
de ordem constitucional e legal, sob o argumento de que confere 
benefício de ordem fiscal para os adquirentes de mercadorias 
industrializadas, semi-acabadas e semi-elaboradas. 

No entanto, a proposta diz respeito às operações internas, para as 
quais é desnecessária a deliberação dos Estados e do Distrito Federal 
no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ-

' 
nos termos do art. 34, § 8°, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Carta Federal. 

Por outro lado, não ocorreria nenhuma perda de receita tributária, 
pois, ao contrário, o projeto pretende exatamente proporcionar um 
aumento da arrecadação na medida em que os adquirentes dos 
citados produtos passarão a dar preferência aos fabricantes do Estado 
de Minas Gerais ao invés de buscarem-nos em outras unidades da 
Federação que apresentem preços mais convidativos. 

Não encontramos nenhum impedimento a que se instaure o 
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que as 
propostas de natureza tributária não se. inserem entre as constantes 
no art. 66 da Constituição mineira, que arrola as matérias privativas da 
Mesa da Assembléia, do Governador do Estado e do Presidente do 
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Conclusão 
Em. ~ace. do ex~osto, concluímos pela juridicidade, 

constitUCionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 513/2003. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gustavo Valadares- Ermano Batista. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Na 60/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei -~a 60/20~3,_ de autori~ do Deputado Durval Ângelo, 

que declara de utilidade pubhca o lnst1tuto das Irmãs Franciscanas 
Nossa Senhora de Fátima - Lar da Criança Monsenhor Noronha com 
sede no Município de Brasópolis, foi aprovado em turno único, ~om a 
Emenda no 1. 

, Ve_m ag~ra ~ proje.to a est,a Comissão, a fim de que, segundo a 
tecn1ca leg1slat1va, seJa dada a matéria a forma adequada nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. ' 

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

PROJETO DE LEI No 60/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Franciscanas de 

Nossa Senhora de Fátima - IFNSF -, com sede no Município de 
Brasópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima - IFNSF - com sede no 
Município de Brasópolis. ' 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 62/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto d~. Lei no ~2/~00:?, de autoria do Deputado João Leite, que 
declara de ut1hdade pubhca o Grupo Ebenézer Beneficente com sede 
no Município de Governador Valadares, foi aprovado em t~rno único, 
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com a Emenda no 1. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 62/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Ebenézer Beneficente 

- GEB -, com sede no Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo 

Ebenézer Beneficente . - GEB - , 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 Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 63/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 63/2003, de autoria do Deputado João Leite, que 

declara de utilidade pública a Associação Logus de Assistência Social 
-ALAS-, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 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 Comissões, 28 de maio de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 
Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 74/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 74/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente. de 
Paulo, com sede no Município de Alterosa, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI No 74/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de 

Alterosa, com sede no Município de Alterosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São 

Vicente de Paulo de Alterosa, 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 Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 77/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 77/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Nova Resende- APAE Lar Esperança, 
com sede no Município de Nova Resende, na forma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI No 77/2003 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Nova Resende- APAE Lar Esperança-, com sede no 
Município de Nova Resende. 

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 Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 164/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 164/2003, de autoria do Deputado Djalma Diniz, 

que declara de utilidade pública a Associação Betesda de Assistência 
Social, com sede no Município de Santa Bárbara, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI No 164/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Betesda de Assistência 

Social - ABAS -, 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 - ABAS -, com sede no Município de Santa 
Bárbara. 
· Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 168/,2003 

' ( 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 168/2003, de autoria do Deputado Laudelino 
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Buracos, com sede no Município de Chapada Gaúcha, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 168/2003 
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 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Buracos, com sede no Município de Chapada 
Gaúcha. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 199/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 199/2003, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 

que declara de utilidade pública a Associação Prosperidade, com sede 
no Município de Dores do lndaiá, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 199/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Prosperidade, com sede 

no Município de Dores do lndaiá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública · a Associação 
Prosperidad~, com sede no Município de Dores do lndaiá. · 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE Ll;l No 218/2003 

Comissão de Redação . 
O Projeto de Lei no 218/2003, de autoria do Deputado José Milton, 

que declara de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos Romeiro, com sede 
no Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 218/2003 
Declara de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos Romeiro, com sede 

no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos 

Romeiro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINALDO PROJETO DE LEI No 220/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 220/2003, de autoria do Deputado José Milton, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santana 
dos Montes, com sede no Município de Santana dos Montes, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, no~ termos 
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do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 

final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 220/2003 

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santana 
dos Montes - ASM -, com sede no Município de Santana dos Montes. 

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

Amigos de Santana dos Montes- ASM -, com sede no Município de 
Santana dos Montes. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Maria Olívia Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. ' 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 237/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 237/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Rio 
Espera, com sede no Município de Rio Espera, foi aprovado em turno 
único, na forma original. . _ . 

Vem agora 0 projeto a esta Com1ssao, a f1m de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 237/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Rio 

Espera, com sede no Município de Rio Espera. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Rio Espera, com sede no Município de Rio Espera. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No& 
238/2003 

, O Projeto de Lei no 238/2003, de autoria do Deputado WanderleY. 
Comissão de Redação ~ 

Avila, que declara de utilidade pública a Fundação Dom Geraldo 
Proença Sigaud, com sede no Município de Várzea da Palma, , foi , 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. · 

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

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

PROJETO DE LEI No 238/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Dom Geraldo Proença 

Sigaud- FUNSIG -,com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Dom 

Geraldo Proença Sigaud - FUNSIG -, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 253/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 253/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a Associação do Bairro Floresta, com 
sede no Município de Arcos, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 253/2003 
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Florestijt, com 
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sede no Município de Arcos. 

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

Floresta, com sede no Município de Arcos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 258/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 258/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Jard~m Uberaba - AMBAJU -, com sede no Município de 
Uberaba, fo1 aprovado em turno único, na forma original. 
ye_m ag~ra ~ proje_to a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

tecn1ca leg1slat1va, seJa dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 258/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no 
_ Município de Uberaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 285/2003 

Comissão de Redação · 
O Projeto de Lei no 285/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, 

que declara de utilidade pública a Fundação Cláudio Melo Pinheiro, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 285/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Cláudio de Melo Pinheiro -

FACE -, com sede no Município de Mateus Leme. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cláudio de 

Melo Pinheiro- FACE-, com sede no Município de Mateus Leme. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator· - Doutor 

Ronaldo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS f'ELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇAO 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/5/2003, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Joaquim 

Antunes Coura, ocorrido em 26/5/2003, em Dionísio. (- Ciente. Oficie-

se.) 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (*) 

MAI0/2002 a ABRIU2003 
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" -Anexo I 
* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 31/5/2003. 
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